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كانت تن�سق مع عنا�سر جهادية
 من �سوريا والعراق 
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مركب الفو�سفات حتول من نعمة اإىل نقمة ومرا�سالت للوزارة بالتدخل
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ريا�سة

حو�مـل ُي�سـارعن �ملــوت يف 
طريقهن للم�ست�سفيات بباتنة!!
ي�شكل م�شروع عيادة االأمومة والطفل بربيكة يف والية باتنة، 
�ُشداعا ملواطني الدائـرة الذين طرحوا األف �شوؤال حول �شبب 

اإبقاء املرفق ُمغلقا رغم انتهاء االأ�شغال به منذ مدة، حيث 
ت�شارع حوامل املوت احلتمي وهن يواجهن لوحدهن اآالم 

�ص 04املخا�ض ب�شبب بعد امل�شت�شفى عن مقر اإقامتهن...

م�سلحة التوليد بربيكة مغلقة رغم جاهزيتها

�سكان بئر العاتر بتب�سـة حتت رحمة الأمرا�ض!

بعد تغيري امل�سلك الرئي�سي

�لناقلــون 
بني جميلة و�لعلمة 

يف �إ�سر�ب مفتوح

�شطيف

�ص 05

�سباب عني فكرون

تقدم اأم�ص االأول، اأحد نواب الربملان عن والية تب�شة، مبرا�شلة لوزيرة ال�شناعة واملناجم، بخ�شو�ص م�شكلة 
الدخان املت�شاعد من مركب الفو�شفات والذي ال يبعد عن مقر املدينة �شوى بب�شع كيلومرتات، مت�شببا يف اإزعاج 
ال�شكان جراء التلوث الذي عّمق من معاناة مر�شى اجلهاز التنف�شي خا�شة واملواطنني عامة، فيما قد يوؤدي اإىل 

زيادة اإ�شابة فئات اأخرى باأمرا�ص الربو واحل�شا�شية...

�لهز�ئم تتو�ىل 
و�ل�سالحف على 
�سفيح �ساخن..!

�ص 13



عبد العايل بلحاج

كل الطرق ت�ؤدي اإىل "اجلزائر"
وقبلهم  التخييم،  ع�شاق  به  يعمل  وا�شح  مبداأ  هناك 
التم�شيط،  وخرجات  واملعارك  احلروب  خمتلف  يف  اجلنود 
وهو مبداأ يتفق عليه اجلميع قبل افرتاقهم، فعندما يدخل 
املخيمون اأو اجلنود اإىل غابة ما وينق�شموا اإىل جمموعات 
اجتاه  يف  منهم  كل  اأو  منها  كل  يذهب  اأفــراد  اإىل  حتى  اأو 
نقطة  هي  الفــرتاق  نقطة  اأن  هو  عليه  يتفقون  ما  فاإن  ما 
�شاع  وكاأنه  �شعر  �شخ�ص  كل  على  يتعني  اأنــه  اأي  التالقي، 
اأن يعود اإىل نقطة التالقي وهي النقطة التي �شيعود اإليها 

اجلميع يف اآخر املطاف.
وهنا يبدو وكاأننا خمتلفون ومنق�شمون اليوم يف اجلزائر، 
منها  لكل  جمموعات  اإىل  منق�شمون  الأفكار،  يف  خمتلفون 
وكل  ميول  منها  ولكل  خ�شو�شية  منها  ولكل  ايديولوجية، 
منها قناعات، وهذا ما نراه افرتاقا ول �شك اأن املبداأ الذي 
التائهني يف  الذي يعيد جمع  املبداأ  �شيعيد جمعنا هو نف�ص 
وهي  التالقي  نقطة  اإىل  نعود  اأن  علينا  اأنه  واأظن  الغابة، 

الوطن.
النتخابية  احلملة  مدير  قــام  عندما   2014 �شنة  يف 
بكلمة  بالتلفظ  �شالل  املالك  عبد  اآنذاك  املرت�شح  للرئي�ص 
"لل�شاوية"،  ت�شيء  كلمة  قال  اإذ  احلرب  من  كثريا  اأ�شالت 
ندد  كما  به،  تلفظ  مبا  ونددوا  القبائل  منطقة  اأحرار  ثار 
اأغلب املناطق باجلزائر مبا قال، وقام حينها الكثري  �شكان 
باتنة  مبدينة  م�شرية  بتنظيم  الأورا�ــص  مناطق  �شكان  من 
لتنديد مبا قال �شالل، ورغم ذلك فقد كان هناك اأ�شخا�ص 
اأنهم  �شوى  �شيئا  يفعلوا  مل  "باتنة"  الأورا�ــص  عا�شمة  من 
اأمامهم،  امل�شرية  مــرور  حني  اإىل  موؤقتا  حمالتهم  اأغلقوا 
اأن  منهم  وظنا  "ب�شعاليك"  متعلقة  امل�شرية  اأن  منهم  ظنا 
اأمر التنديد ل  اآخرين غريهم" واأن  "�شاوية  امل�شرية تعني 
يعنيهم، بل كانوا يلتقطون �شورا وهم ي�شخرون وي�شتهزئون 
اأنه يف الوقت الذي وقف فيه  بامل�شرية، وما نريد قوله هو 
خمتلف  �شكان  وقــف  وحــني  ال�شاوية  مــع  القبائل  �شكان 
"ال�شاوية" اأن يقفوا  اأبى بع�ص  مناطق الوطن مع ال�شاوية 

مع ال�شاوية.
النتخاب  يرف�ص  من  القبائل  �شكان  من  هناك  الــيــوم، 
رف�شه  عــن  تعبريا  ـــرتاع  الق �شناديق  ك�شر  مــن  وهــنــاك 
لكن  ال�شاوية  من  الكثري  معهم  وقــف  وهنا،  لالنتخابات، 
وقرروا  النتخابات  مع  وقفوا  قد  القبائل  �شكان  من  كثريا 
مناطق  يف  بالت�شويت  لهم  بال�شماح  وطالبوا  بل  الت�شويت 
اأنه يف الوقت الذي  اأقول  اأن  اأردت  اأخرى من الوطن، وهنا 
وقف فيه �شكان بع�ص من مناطق الوطن مع �شكان القبائل 

اأبى "الكثري من القبايل" اأن يقفوا مع اأبناء منطقتهم.
ما نريد قوله، هو اأن امل�شاكل واحللول يف اجلزائر ل تتعلق 
والأمر  بقناعات،  يتعلق  الأمر  اإن  بل  باأخرى،  اأو  مبنطقة 
لنجتمع  نعود  اأن  علينا  اأنه  ونرى  بالفكرة،  باإميان  يتعلق 
حول فكرة واحدة ونتفق على ق�شية واحدة وهي "الوطن"، 
وحني نتفق على هذا فاإن كل العتبارات الأخرى �شت�شقط 
ذلك،  غري  اأو  بالإيديولوجية  اأو  بالعرق  الأمر  تعلق  �شواء 
لأننا يف الأخري جزائريون واإن اختلفت األواننا وان اختلفت 
ميولتنا وان اختلفت ايديولوجياتنا واإن اختلفت لهجتنا 
وان اختلف م�شتوى الوعي لدينا اإل اأننا جزائريون وهذا ما 

ل يجب اأن يعمينا التع�شب ويدفع بنا لتجاهله.

و�ســوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

 ع�سابات باتنة...  من يردعها؟

      قال: العـــيد زغالمــي
 )اأ�ســتاذ جامعــي(
للرئا�سيات  املرت�سحني  بني  ..."املناظرة 

مرحلة اأ�سا�سية يف امل�سهد ال�سيا�سي".

قلن�: ي� راجل... لو اأن له� ت�أثريا 
يف قرار ال�شعب.

auresbook

حماكمة الع�سابة اأن�ست النا�ض احلملة النتخابية

املثلي�ن يقتحم�ن احلراك

عندما ينقلب ال�سحر على ال�ساحر

و�شائل  مع  اجلزائريني  التاريخية  املحاكمة  اأن�شت 
الإعالم احلملة الإنتخابية التي يخو�شها املر�شحني 
اأيام املا�شية، حيث توجهت  اخلم�شة خالل الثالث 
كل النظر �شوب حمكمة �شيدي احممد التي ت�شهد 
حماكمة تاريخية اأبطالها رموز نظام عاث يف البالد 
ــام  اأرق عــن  املحاكمة  اأطـــوار  ك�شفت  حيث  ف�شاد، 
امل�شوؤوليه،  توليهم  فرتة  خالل  تنهبها  مت  خيالية 

للجزائر  بالن�شبة  املرت�شحني  ن�شاط  بــات  حيث 
الإنتخابية  حملتهم  اأيــام  ــر  اأواخ يف  اجلزائريني 
وكل  اهتمامهم  اأخــر  الإنتهاء  م�شارف  على  التي 
الع�شابة  واأذرع  املحاكمة  على  متمركز  احلديث 
يف  اجلال�شني  مــن  الكثري  اأذهـــل  مــا  واإعــرتافــاتــهــم، 
املقاهي حمتجني عن مال ال�شعب املنهوب من طرف 

ع�شابة خانت ال�شعب طيلة عقدين من الزمن.

انحراف خطري عرفه احلراك ال�شعبي يف اجلزائر بعد ظهور فئات غريبة عن املجتمع اجلزائري واأ�شالته 
على خلفية ظهور اأن�شار تيار ال�شواذ واملنحرفني جن�شيا ب�شكل علني ودون ا�شتحياء و�شط ال�شارع حاملني 

رايات املثليني جن�شيا، ليوقع هوؤلء �شهادة وفاة احلراك.

تعرب  احلرا�ص  �شجن  داخل  وقعت  طريفة  حادثة 
بالقوانني  ال�شامني  امل�شوؤولني  علم  عدم  عن  ب�شدق 
التي ي�شادقون عليها اأو ل مبالتهم بها، حيث ذكر 
العدل  وزيــر  اأن  احلرا�ص  �شجن  حميط  من  م�شدر 
ال�شابق الطيب لوح التقى باملجاهد خل�شر بورقعة 
الرجلني  بني  �شريع  ــوار  ح وبعد  ال�شجن  بعيادة 
لهم  كيف  بورقعة  خل�شر  املجاهد  لوح  الطيب  �شاأل 

ف�شاأله  القانونية،  غري  الطريقة  بهذه  يعاملوننا 
بورقعة متعجبا واأين تكمن الإ�شاءة، فاأجاب لوح اأن 
الزيارة )ويق�شد القفة( املفرو�ص تكون اأ�شبوعية، 
على  وزيــرا  كان  ملا  �شخ�شيا  هو  �شادق  اأنــه  فذكره 
يف  ال�شجني  حق  يحدد  قانون  على  العدالة  قطاع 

)القفة( كل خم�شة ع�شر يوما.

يبدو اأن الأمن مبدينة باتنة قد غري الوجهة اإىل حماربة 
وجماعــات  "الع�شابــات"  وجتاهــل  وامل�شعوذيــن  ال�شحــرة 
الأ�شــرار التــي تن�شــط يف كثري مــن اأحياء املدينــة، فقد اأكد 
ال�شــكان والعمــال بحــي ك�شيــدة اأن عمليــات ال�شرقة عادت 
لتطفوا على ال�شطح خا�شة فيما يتعلق مبحيط "كا�شنو�ص" 
اأيــن تن�شط جمموعة من البلطجية واملنحرفني الذين باتوا 
يهــددون اأمن الكثــري  من عمال ومواطنني وكــذا املوظفني يف 
خمتلــف املوؤ�ش�شــات املتواجــدة �شمن املحيــط املذكور وحتى 
تالميــذ املوؤ�ش�شــات الرتبوية على غرار ثانويــة "ح�شا�شنة" 
اأيــن يتعر�ص التالميذ يوميا للم�شايقات والرتويع با�شتعمال 
ال�شتفــزازات   اإىل  اإ�شافــة  والــكالب،  البي�شــاء  الأ�شلحــة 
وال�شرقات التي تطال الفتيات �شواء تعلق الأمر بالتلميذات 
اأو مب�شتعمــالت الطريــق، حيــث يحــدث كل هــذا يف غيــاب 
كلي للــردع، فمتى �شتتحــرك امل�شالح املخولــة باإعادة الأمن 

وال�شتقرار لكثري من الأحياء؟

هي قيمة راأ�شمال جممع ات�شالت اجلزائر بعد اأن ت�شاعفت 
بـ3 مرات خــالل ال�شنوات الثالثة الأخــرية، حيث قالت وزيرة 
والتكنولوجيــات  والال�شلكيــة  ال�شلكيــة  والت�شــالت  الربيــد 
والرقمنــة هدى-اإميــان فرعــون اأنــه بعــد النتائــج اليجابيــة 
املحققــة خالل ال�شنوات الثالث املا�شية من طرف خمتلف فروع 
املجمــع اأي موبيلي�ــص وات�شــالت اجلزائر وات�شــالت اجلزائر 
الف�شائيــة �شرعوا موؤخرا يف رفع راأ�شمال جميع هذه الفروع مبا 
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لكل مقام مقال
�سيا�سي� زمن العز 

يبقاو للدز؟!
ح�شب نوامي�ص احلياة وقوانينها ل العز يدوم ول "الدز" 

اأي�شا.. لهذا قيل "دوام احلال من املحال" لتقلب الدنيا "�شعودا 
وهبوطا" ببع�ص النا�ص من النقي�ص اإىل النقي�ص.. وقد التم�ص 

العرب الرحمة كرما منهم "لعزيز قوم ذل" راأفة بحاله وعفوا عند 
مقدرة..

لكن يبدو اأن احلال اجلزائري والو�شع الراهن ل�شيا�شيي "الزمن 
اجلميل" والبحبوحة )خا�شتهم( و"اجلحيم" والتق�شف )خا�شتنا( 

�شاقت بهم القلوب اإىل درجة اأن ال�شعب باأكمله "يت�شفى" و ي�شر 
على مطلب "يل غلط يخل�ص" ولو كان "رجل يف الدنيا ورجل يف 

لقرب"..
اأخبار متداولة عن حالة نف�شية �شيئة وحرجة وجد خطرية 

يت�شاركها "اأحمد اأويحيى" مع نزلء "احلرا�ص" ولن ينفع معها 
"دانون" ول "ال�شومام" ول حتى "احل�شنة" يف اإطفاء "نار" �شاحب 

مبداأ "جّوع كلبك يتبعك".. رغم اأنه علميا وبعد درا�شات عميقة 
لل�شلوك احليواين ثبت اأن "الكلب" اإذا جاع ياأكل حتى �شاحبه..

 ومن البديهي اأن ي�شاب "اأويحيى" "بوكري�شة" الذي كانت 
�شهيته مفتوحة، لدرجة تورطه تقريبا يف جميع الق�شايا وكان 

طرفا يف غالبيتها ومن معه بانهيار ع�شبي اأو لنقل "انفالت" اأو 
جنون وما �شئت من الأمرا�ص التي تكون نتيجة حتمية لهذا 

حني  "على  اأخذهم  والذي  املح�شوب  ول  املتوقع  "النقالب" غري 
ِغّرة" وخارج "ان�شغالتهم" التي كانت تن�شب يف حت�شيل املزيد من 

�شفقات النهب املرت�شد لرثوات "البالد"..بدل الإخال�ص للوطن 
والتفاين يف خدمته كما كانوا "يت�شدقون" يف خطب مكتوبة �شلفا 

ومف�شوحة يف اآن واحد..
 فال�شيا�شي الذي كان ميار�ص التهريج والهف اأكرث من 

"الديبلوما�شية" مدعوما وداعما للع�شابة..لبد له واأن ي�شقط "يف 
�شر اأعماله"..وعندما ترتّجح كفة "امل�شالح ال�شخ�شية" على كفة 

ال�شالح العام.. لبد واأن ينفجر "العامة" بثورة اأو حراك من اأجل 
حتقيق العدالة "املُغيبة" يف جميع املجالت دون ا�شتثناء..

واملثري اأن تنتع�ص روح النكتة يف هذه املرحلة حتديدا ل�شيا�شيي 
" قالك  فقد  واأكرث  بهم  يليق  "الدّز" ما  من  �شينالون  "العز" الذين 

فتحو خط نقل جديد ـ املحكمة العليا احلرا�ص" واأن "�شي �شالل" 
الذي ا�شتحدث اأحدث ما ُيحدث من م�شطلحات لغوية �شياأكل اأخريا 
�شيناريوهات  من  ذلك  اإىل  "الفقاقري" وما  ح�شرة  "العدادي�ص" يف 

م�شحكة ت�شور حال ولد عبا�ص وحكايات "قويدر الزدام" ن�شخته 
املهربة يف فيلم "الوطن املخفي" اأو"الطاك�شي املخفي" على الأ�شح..

قالت اجلن "لو كانوا يعلمون الغيب ملا لبثوا يف العذاب املهني"..
وكذلك الع�شابة لو كانوا يعلمون م�شريهم لتمنوا اأن يق�شوا ما تبقى 

من حياتهم يف �شجون اخلم�شة جنوم التي كان عليهم اأن يوفروها 
لن  التي  �شوي�شرا  بنوك  اإعمار  بدل  ال�شعب  عامة  "ل�شحاياهم" من 

تنفعهم يف "�شيلوناتهم" ب�شيء..بقدر ما �شتكون لعنة عليهم.
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زووووووم الأورا�س....

هذا حال احدى حمطات 
امل�شافرين ببلدية من 
بلديات ولية باتنة 

فهل من م�شلح؟

وايل لتد�سني حمالت احلل�يات
تف�شل وايل ولية خن�شلة وتكرم موؤخرا وبعا�شمة الولية لي�شرف على تد�شني وافتتاح حمل للحلويات 
تابع لأحد اخلوا�ص، ما اأثار حرية وا�شتغراب وت�شاوؤل املواطنني بالولية بعد �شماعهم هذا اخلري، يف 
الوقت الذي تفتقر فيه الولية للم�شاريع اجلديدة التي من �شاأنها اإنعا�ص القت�شاد املحلي اأو حت�شني 
وحمدودة  فهي  وجدت  وان  بوتفليقة،  اإمرباطورية  �شقوط  بعد  وخا�شة  للمواطن  املعي�شية  الظروف 
اأن �شكان الولية يعانون تراجعا كبريا يف جمال التنمية  الآفاق ول تغني ولت�شمن من جوع خا�شة 
املحلية ما دفع بع�شهم للقول اأن الوايل متفرغ لدرجة اأنه �شي�شرف على افتتاح وتد�شني حمالت جتارية 
وموؤ�ش�شات �شغرية لي�ص من �شدة توا�شعه واإمنا من كرثة امل�شاريع التي خلطت اأوراق امل�شوؤول الأول على 

راأ�ص ولية خن�شلة.

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



�شيمثل رجل االأعمال علي حداد اليوم ال�شبت اأمام القا�شي يف اإطار حماكمة رموز النظام 
ال�شابق و رجال االأعمال مبلف م�شانع تركيب ال�شيارات والتمويل اخلفي حلملة بوتفليقة.
و�شهدت جل�شات  نهاية االأ�شبوع ا�شتجواب الوزير االأول االأ�شبق عبد املالك �شالل وال�شابق 
احمد اويحيى ووزراء ال�شناعة ال�شابقني حمجوب بدة و يو�شف يو�شفي حيث مت التطرق 

لعالقتهم مع رجال االأعمال املوقوفني، كما مت اال�شتماع اإىل رجال االأعمال معزوز والعرباوي 
وبايري باالإ�شافة اإىل الوالية ال�شابقة لبومردا�ص ميينة زرهوين.

يف اليوم الـ19 من احلملة االنتخابية
الع�شكرية  بالناحية  اأمنيا  ال�شعبي، اجتماعا  الوطني  اأركان اجلي�ض  رئي�ض  الدفاع،  وزير  نائب  قايد �شالح،  اأحمد  الفريق  تراأ�ض 

الثانية. و�شّم االجتماع قيادة واأركان الناحية وم�شوؤويل خمتلف امل�شالح االأمنية وقادة الوحدات، واملديرين اجلهويني.
اأركان  رئي�ص  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص 
اأبنائها  كافة  من  ت�شتحق  اجلزائر  اأن  �شالح، 
املنيع"،  "ح�شنها  باأن يكونوا  يف كافة مواقعهم 
12 دي�شمرب  لـ  اأن االنتخابات الرئا�شية  مربزا 
االإرادة  فيه  تتج�شد  �شتكون"عر�شا  ــاري  اجل
ال�شعبية"، ح�شب ما اأفاد به اأم�ص اجلمعة بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
الناحية  اإىل  زيارته  الرابع من  اليوم  وخالل 
كلمة  الــفــريــق  ــى  ــق األ الــثــانــيــة،  الع�شكرية 
وم�شوؤويل  الناحية  واأركــان  لقيادة  توجيهية 
الوحدات،  وقـــادة  االأمنية  امل�شالح  خمتلف 

واملديرين اجلهويني جاء فيها:
اجلي�ص  يف  التطويرية  االأ�شواط  بلغت  ''لقد 
الوطني ال�شعبي يف �شتى املجاالت، مبلغ التقدير، 
بل واالعتزاز، وال �شك اأنكم تدركون كاإطارات، 
بحكم طبيعة ممار�شتكم ملهامكم الع�شكرية، كل 
االإدراك عظمة هذه اخلطوات املقطوعة، التي 
متت مبثابرة خال�شة واإ�شرار �شديد، وتقدرون 
املطرد  التح�شن  على  االإيجابي  تاأثريها  مدى 
لالأفراد  املهني  التمر�ص  مل�شتوى  واملتوا�شل 
بل  وتواكبون،  فئاتهم،  مبختلف  الع�شكريني 
وترون راأي العني درجة اجلاهزية العملياتية 
الرفيع  االأداء  وكذا  اإليها،  املتو�شل  والقتالية 
قواتنا  عليه  اأ�شبحت  الــذي  املوكلة،  للمهام 

امل�شلحة بكافة مكوناتها.
اإىل  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  يف  نطمح  اإننا 
ما  مع  املتوافقة  ــازات  االإجن من  املزيد  حتقيق 
تعاىل  اهلل  بحول  وعازمون،  بل  مقبلون،  نحن 

من  ومــيــدانــيــا،  فعليا  جت�شيده  على  وقــوتــه، 
ومتطور،عماده  ع�شري  قوي  جي�ص  بناء  اأجل 
القادر  واملتخ�ش�ص،  الكفء  الب�شري  العن�شر 
مبهارة عالية على ا�شتيعاب التقنيات احلديثة 
مبواكبة  واجلدير  املتطورة،  والتكنولوجيات 
التحديات املت�شارعة، التي بات يفر�شها واجب 
�شيادتها  و�شيانة  اجلزائر  ا�شتقالل  حماية 
والرتابية،  ال�شعبية  وحدتها  وتاأمني  الوطنية 
اجلي�ص  بها  يعتز  ما  بقدر  عظيمة  مهام  وهي 
الوطني ال�شعبي، فهو مطالب دوما باأن يكون يف 

م�شتوى ح�شن اأدائها.
ال�شعبي، يف  اإذ ن�شتمر يف اجلي�ص الوطني  اإننا 
واأمنها،  للجزائر  خدمة  اجلهود  ق�شارى  بذل 
الأقدر  الكرمية،  ال�شانحة  هــذه  اأنتهز  فاإنني 

الناحية  م�شتوى  على  املبذولة  اجلهود  كافة 
يف  املحققة  النتائج  واأثمن  الثانية،  الع�شكرية 
اأكرث من جمال، واأوؤكد اأن ال �شيء يتحقق دون 

عمل خمل�ص ودون جهد مثابر ومثمر.
كلما  بــه  ن�شعر  الـــذي  ــاح  ــي االرت هــذا  فبقدر 
تفقدنا االأفراد والوحدات والنواحي والقوات، 
فاإننا نبقى دوما نطلب املزيد، فاجلزائر ت�شتحق 
من اأبنائها يف كافة مواقعهم باأن يكونوا ح�شنها 
ا�شتحقاق  على  مقبلون  ونحن  ال�شيما  املنيع، 
لـ  الرئا�شية  االنتخابات  وهــو  وهــام  مف�شلي 
12 دي�شمرب اجلاري، التي �شتكون اإن �شاء اهلل 
االإرادة  فيه  تتج�شد  انتخابيا  عر�شا  تعاىل 
�شكة  على  للجزائر  جديدا  ومنطلقا  ال�شعبية 

البناء والت�شييد''.

اأحبطت م�شالح االأمن يوم اخلمي�ص خمططا تخريبيا تقف وراءه حركة "املاك" االنف�شالية، 
ح�شبما علم من م�شادر اأمنية.

وذكرت امل�شادر اأن املخطط الذي تقف وراءه كذلك حركة "انافاد" )حكومة القبائل املوؤقتة 
التابعة حلركة املاك ANAVAD( يهدف لل�شيطرة على احلراك ال�شعبي بوا�شطة عنا�شر 
متطرفة والقيام بحركة ع�شيان ومظاهرات ليلية لدفع قوات االأمن ال�شتعمال القوة وفق ذات 

امل�شدر.
املاك ومنا�شل  الع�شو يف حركة  الطالب  بالعا�شمة على  ال�شهداء  ب�شاحة  االأمن  واألقت قوات 
االأمن ي�شيف  انت�شار قوات  الرئا�شية كان ب�شدد ت�شوير طريقة  يف حزب مقاطع لالنتخابات 

امل�شدر االأمني.
وك�شف املوقوف عن خمطط تخريبي جاهز للتنفيذ ع�شية االنتخابات الرئا�شية املقررة يوم 
12 دي�شمرب وعن تفا�شيله يف مرحلتيه االأوىل والثانية من خالل اإدالئه بت�شريحات خطرية 

مل�شالح االأمن بخ�شو�ص هذا املخطط ختم امل�شدر االأمني.

االنتخابية  احلــمــلــة  مــديــريــة  ــحــت  اأو�ــش
للمرت�شح علي بن فلي�ص اأن  �ص. ب الذي األقت 
حماولة  بتهمة  عليه  القب�ص  االأمــن  م�شالح 
دولة  لفائدة  االنتخابية  احلملة  اخــرتاق 
اأية وظيفة �شمن مديرية  ي�شغل  اأجنبية مل 

احلملة.
اأن  فلي�ص  بن  حملة  ملديرية  بيان  يف  وجــاء 

التي  ال�شعبية  بالتجمعات  املعني  ح�شور 
يقت�شر  فلي�ص  بن  علي  املرت�شح   عليها  ي�شرف 
املكلف  التقني  الفريق  �شمن  املهني  بن�شاطه 

بال�شوت.
وهناأت مديرية احلملة االنتخابية لعلي بن 
فلي�ص م�شالح االأمن على اليقظة التي �شمحت 

لهم باإحباط هذه املحاولة.

تراأ�س اجتماعا اأمنيا بالناحية الع�سكرية الثانية:
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قايد �سالح.. رئا�سيات 12 دي�سمرب عر�س لتج�سيد �لإر�دة �ل�سعبية

م�سالح �لأمن بالعا�سمة حتبط خمططا تخريبيا 

بعد �خرت�ق حملة بن فلي�س.. مديرية �ملرت�سح تو�سح

الوطني

تعهد املرت�شح لالنتخابات الرئا�شية ليوم 12 دي�شمرب القادم ،عبد املجيد تبون، يوم 
اخلمي�ص، من والية اليزي بـ"حل كافة م�شاكل التنمية" ملناطق اأق�شى اجلنوب وجعلها 

ت�شاهم يف خلق الرثوة االقت�شادية والق�شاء على م�شكل البطالة.
وقال ال�شيد تبون، خالل جتمع �شعبي يف اإطار احلملة االنتخابية التي ين�شطها حتت 
 54 يت�شمن  الذي  االنتخابي  برناجمه  اأن  قادرون"،  وعليه  ملتزمون  بـ"التغيري  �شعار 
ويجعلها  الكبري  اجلنوب  اأق�شى  ل�شكان  التنمية  م�شاكل  جلميع  حلوال  "ي�شع  التزاما 
بالذكر  خا�شا  املحروقات،  قطاع  خارج  االقت�شادية  الرثوة  خلق  يف  م�شاهمة  مناطق 

قطاعات ال�شحة واملوارد املائية والفالحة والت�شغيل وال�شياحة.

التزم املرت�شح لرئا�شيات 12 دي�شمرب اجلاري علي بن فلي�ص، م�شاء اخلمي�ص بق�شنطينة، 
بتمكني املراأة و ال�شباب من اال�شتثمار وتقلد منا�شب امل�شوؤولية.

التي  االأو�شاع  "الزينيت"،  بقاعة  ن�شطه  �شعبي  جتمع  يف  فلي�ص  بن  ال�شيد  وانتقد 
والهروب  االأمل  وفقدان  باالإحباط  ال�شعور  اإىل  بال�شباب  "اأدت  والتي  البالد  تعي�شها 
من البالد"، متعهدا باإعطاء ال�شباب "حقه يف اال�شتثمار وت�شيري مرافق الدولة وتقلد 

منا�شب امل�شوؤولية".
ال�شتقرار  �شمان  هو  لل�شباب  االأمل  "توفري  اأن  على  املتحدث  �شدد  ال�شياق،  ذات  ويف 
اجلزائر وم�شتقبلها" واأن البالد "ال ميكن اأن تبنى اإال باللحمة بني ال�شباب ووعد من 

جهة اأخرى، مبنح املراأة "حقها يف تقلد امل�شوؤوليات''.

تعهد املرت�شح لرئا�شيات 12 دي�شمرب املقبل عز الدين ميهوبي يوم اخلمي�ص ب�شطيف 
االإعالم  �شائل  يف  وكذا  يف  والثقافية  التعليمية  املنظومة  يف  التاريخ  مكانة  با�شتعادة 

وحياة االأ�شرة اجلزائرية الب�شيطة.
حياته  يف  التاريخ  باأهمية  وعيا  اأكــرث  يكون  اأن  ال�شعب  على  يتوجب   " اإنــه  وقــال 
يف  احل�شارة  وحتقيق  الذاكرة  على  احلفاظ  يف  كبرية  قيمة  من  له  ملا  به  واالهتمام 

جميع املجاالت''.
وتطرق اإىل االإمكانات واملوؤهالت االقت�شادية وال�شناعية التي تتوفر عليها منطقة 
"النموذج االأروع يف التنمية والع�شرنة" والوالية التي  �شطيف التي اعتربها مبثابة 
ا�شتطاعت ا�شتقطاب امل�شتثمرين ذوي القدرة على االبتكار وجت�شيد امل�شاريع الكربى 

واملعقدة، وعد بتمكني هوؤالء من املزيد من و�شائل الدعم والت�شجيع.

والية  من  اخلمي�ص  يوم  بلعيد،  العزيز  عبد  دي�شمرب   12 لرئا�شيات  املرت�شح  رافــع 
ق�شنطينة، من اجل توفري كل الظروف لعودة االأدمغة اجلزائرية املتواجدة باملهجر 

للم�شاهمة يف بناء بالدهم.
بتكوين  واالهتمام  العلمي  البحث  بتطوير  مرهون  الع�شرية  الدولة  "بناء  اإن  وقال 
االإطارات"، مما ي�شتوجب م�شاهمة اجلميع من اأجل حتقيق هذا الهدف ومنه ا�شتقطاب 

الكفاءات الوطنية التي اأجربتها الظروف لال�شتقرار يف دول اأجنبية.
وتقدم  لبناء  اأداة  الأنــه  برناجمه  يف  الزاوية  حجر  هو  الب�شري  املــورد  اأن  واأ�شاف 
االإطارات  من  باملاليني  "دفعت  التي  املمار�شات  مع  قطيعة  باإحداث  ملتزما  دولة،  اأي 
عن  بحثا  البالد  من  للهروب  لتكوينها  طائلة  اأمــواال  اخلزينة  كلفت  التي  والكفاءات 

حياة اأف�شل كان من املمكن اأن نوفرها لهم".

احلملة  من  الـ19  اليوم  يف  الرئا�شية،  لالنتخابات  املرت�شحون  اجتهد 
باإحداث  التزاماتهم  جمددين  براجمهم،  جدوى  اإبراز  يف  االنتخابية، 
املرت�شحون  وا�شل  حيث  القطاعات،  كافة  ت�شمل  جذرية  اإ�شالحات 
اخلم�شة تنقالتهم بني خمتلف واليات الوطن لتن�شيط جتمعات �شعبية 
وجاء  االنتخابية،  برباجمهم  واإقناعهم  املواطنني  ا�شتقطاب  بغر�ص 

برنامج احلملة االنتخابية يف يومها التا�شع ع�شر كاالآتي:
و  وجانت  مترنا�شت  من  بكل  جتمعات  ثالثة  نظم  تبون  املجيد  عبد 

اإليزي.
علي بن فلي�ص نظم جتمعني �شعبيني بواليتي تب�شة  وق�شنطينة. 

عبد القادر بن قرينة نظم جتمعا �شعبيا باجلزائر العا�شمة.
عز الدين ميهوبي نظم جتمعني �شعبيني بالقاعة متعددة الريا�شات ب 

�شطيف والثاين باجلزائر العا�شمة.
عبد العزيز بلعيد نظم جتمعا �شعبيا بوالية ق�شنطينة.

�ملرت�سحون يجتهدون يف �إبر�ز 
جدوى بر�جمهم على �أر�س �لو�قع 

تبون يتعهد من �إليزي بـ"حل كافة م�ساكل 
�لتنمية" باأق�سى جنوب �لبالد

بن فلي�س يلتزم من ق�سنطينة بتمكني �ملر�أة 
و�ل�سباب من تقلد منا�سب �مل�سوؤولية

ميهوبي يتعهد با�ستعادة مكانة �لتاريخ
 يف �ملنظومة �لتعليمية

بلعيد ير�فع من �أجل عودة �لأدمغة �جلز�ئرية
 للم�ساهمة يف بناء بالدهم

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

رئا�سيات 12 دي�سمرب 2019

ك�شف ع�شو املكتب ال�شيا�شي املكلف 
باالإعالم جلبهة التحرير الوطني، 

حممد عماري، عن عقد اجتماع للمكتب 
ال�شيا�شي مبقر احلزب، االأحد املقبل، 

على ال�شاعة الـ 11:00 �شباحا من اأجل 
ح�شم موقفهم بخ�شو�ص االنتخابات 

الرئا�شية املقررة يوم 12 دي�شمرب 
املقبل.

وقال عماري: ''�شيجتمع املكتب 
ال�شيا�شي ملناق�شة ملف االنتخابات 

الرئا�شية، حاليا مل نتخذ قرارا نهائيا 
ب�شاأن دعم اأحد املرت�شحني من عدمه وهو 

االأمر الذي �شنف�شل فيه ب�شكل نهائي 
خالل اللقاء املربمج''.

وبخ�شو�ص طريقة االإعالن عن 
املوقف ما اإن كانت �شتكون ببيان ر�شمي 

اأو يف �شكل توجيهات تعطى ملنا�شلي 
احلزب، اأو�شح املتحدث: ''�شابقا وجهنا 
تعليمة للمنا�شلني من اأجل القيام بعمل 

حت�شي�شي ل�شمان امل�شاركة القوية 
يف االنتخابات الرئا�شية، مازلنا مل 

نحدد موقفنا بعد اأوؤكد فقط اأن جميع 
االحتماالت واردة خالل االجتماع، قد 
يكون هناك بيان ر�شمي نك�شف فيه عن 

دعم اأحد املرت�شحني من عدمه، وقد 
يكون االأمر يف �شكل توجيهات وفقط 

دون اإ�شدار بيان''. ويكون احلزب العتيد 
ح�شب معلومات موثوقة قرر دعم 

املر�شح، عز الدين ميهوبي، بعد م�شاورات 
داخلية.

ويعمل االأمني العام بالنيابة، علي 
�شديقي، واأع�شاء املكتب ال�شيا�شي على 
ح�شد دعم املحافظني واأع�شاء اللجنة 

املركزية الإعالن القرار ب�شكل نهائي يوم 
االأحد.

�شبطت مفرزة م�شرتكة للجي�ص الوطني ال�شعبي، يوم اخلمي�ص، كمية �شخمة من الكيف 
املعالج ُتقدر باأربعة قناطري، اإثر دورية تفتي�ص مبنطقة اأم الع�شار يف تندوف، ح�شبما اأفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
واأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني ال�شعبي بالتن�شيق مع م�شالح اجلمارك، �شخ�شا على منت 
�شاحنة حمملة بـ50000 علبة �شجائر بحا�شي م�شعود يف ورقلة، يف حني �شبط عنا�شر 

الدرك الوطني 17 كيلو و900 غرام من الكيف املعالج بتلم�شان.
من جهة اأخرى، اأوقف عنا�شر الدرك الوطني بجانت، خم�شة اأ�شخا�ص و�شبطوا خم�ص 

�شاحنات و47 كي�ص من خليط خام الذهب واحلجارة.

هل تكتفي قيادة �لأفالن 
بتوجيهات د�خلية؟

مثول علي حد�د �أمام حمكمة �سيدي �حممد �ليوم 

حجز 4 قناطري من �ملخدر�ت يف تندوف

ق. و

تقف وراءه احلركة االنف�سالية "املاك" �سيف�سل فيها ب�سكل نهائي
 غد االأحد..



احت�شنت اخلمي�ص املن�شرم، دار الثقافة 
بباتنة، لقاءا ح�شره منتخبون حمليون من 
ال�شعبي  باملجل�ص  واأع�شاء  بلديات  روؤ�شاء 
اإجنــازات  امل�شاركون  فيه  ثمن  الــولئــي، 
اإىل  فيه  ودعـــوا  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 
ال�شتحقاقات  يف  بقوة  امل�شاركة  �شرورة 

الرئا�شية القادمة.
عن  ختامي،  بيان  يف  املنتخبون  ــع  وداف
اإياه  معتربين  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص 
بالدرع احلامي و�شمام الأمان طيلة الفرتة 
احل�شا�شة التي متر بها البالد، كما اأ�شادوا 
الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  التاريخي  باملوقف 
على  احلــفــاظ  يف  ــا  در�ــش قــدمــت  اأن  بعد 
يف  داعــني  ال�شهداء،  لعهد  الوفاء  الوطن 
ذات ال�شياق كل الأطراف والقوى الفاعلة 

اإىل اللتفاف حول اجلي�ص.
ذات  يف  جــاء  ما  ح�شب  املعنيون  واأدان 
واأعربوا  الأوروبي  الربملان  لئحة  البيان 
وم�شمونا،  �شكال  لها  القاطع  رف�شهم  عن 
ال�شوؤون  يف  �شافرا  تدخال  اإياها  معتربين 
قرارها  يف  و�شيدة  حرة  لبالد  الداخلية 
اأي  مــن  ــــالءات  واإم تــدخــل  اأي  تقبل  ول 
بيانهم  املــنــتــخــبــون  وخــتــم  كـــان،  طـــرف 
بقوة  الــتــوجــه  ــرورة  ــش � على  بالتاأكيد 
الرئي�ص  لختيار  القــرتاع  �شناديق  اإىل 
القادم، م�شيفني اأن امل�شار النتخابي قرار 
اجلزائري  ال�شعب  اأن  طاملا  فيه  رجعة  ل 
نهايته  اإىل  املُ�شي قدما  تبّناه و�شمم على 

ملجابهة التحديات التي تواجد البالد.

التقنية  الـــدرا�ـــشـــات  مــكــتــب  يــتــخــبــط 
م�شاكل  يف  باتنة،  بولية  والقت�شادية 
ــر،  اآخ بعد  يــومــا  تــاأزمــا  تـــزداد  باجلملة 
نظمها  التي  الحتجاجات  من  فبالرغم 
والتي  املن�شرمة  الأ�شابيع  خالل  العمال 
دامت لأكرث من 3 اأ�شابيع كاملة اإل اأنه ل 

�شيء تغري والأو�شاع تفاقمت اأكرث.
ــــاإن هــذه  ــب، ف ــت ــك ــــــارات امل وحــ�ــشــب اإط
توؤثر  باتت  فيها  يتخبطون  التي  امل�شاكل 
من  وبالرغم  املهني  مــردودهــم  على  �شلبا 
ومدير  ــوايل  ال مع  طــارئ  اجتماع  تنظيم 
العمال  وممثلي  الإطـــارات  وبع�ص  املكتب 
باتت  التي  امل�شاكل  اإىل  فيه  التطرق  مت 
الأجــور  غــرار  على  العمل،  �شري  تعرقل 
املتاأخرة ملدة ت�شعة اأ�شهر وحت�شني ظروف 
امل�شوؤولني  بــني  احلـــوار  بــاب  وفتح  العمل 
والعمال، اإل اأنه من جملة التي تلقوها مل 
اأجرة  �شب  وهي  منها  واحــد  �شوى  جت�شد 
�شب  على  التفاق  من  بالرغم  واحد  �شهر 

اأجور 4 اأ�شهر، والأكرث من ذلك ل يزال مل 
تاأخر �شب  �شبب  اأي تو�شيح حول  يردهم 
الأجرتني املتبقيتني ح�شب الوعود املتفق 
عليها، فيما ل يزال املدير يهدد يف كل مرة 
اأي  وجــود  عــدم  حــال  يف  العمال  بت�شريح 

م�شاريع.
الدرا�شات  اأن عمال مكتب  بالذكر  جدير 
وقفة  نــظــمــوا  والقــتــ�ــشــاديــة  التقنية 
نظرا  املن�شرم،  نوفمرب   5 يف  احتجاجية 
لعدم التزام الإدارة بالتفاق املربم بينها 
ت�شديدها  وعـــدم  الــعــمــال،  ممثلي  وبــني 
وكذا   ،2016 وجويلية  جــوان  لأجــرتــي 
واأوت  جويلية  ــذا  وك وجـــوان  مــاي  اأجـــور 
واأي�شا �شبتمرب واأكتوبر 2019، مع ت�شديد 
م�شتحقات ال�شمان الجتماعي التي ترتبت 
امل�شتحقات  مــن  ال�ــشــتــفــادة  ــدم  ع عليها 
التعا�شديـة  وامل�شتحقات  العائلية  املنحة 
من  الجتماعية  واخلــدمــات   2014 مــن 

�شنة 2014 وحتى م�شتحقات املهام.

يطرح �شكان بلدية تيغانيمني بدائرة اأري�ص 
املياه  �ــشــرف  م�شكل  باتنة،  وليـــة  جــنــوب 
القذرة يف الوادي الأبي�ص منذ �شنوات، رغم 
باأري�ص والتي دخلت  للت�شفية  وجود حمطة 

مرحلة ال�شتغالل منذ مدة.
التي  املعاجلة  املــيــاه  اأن  م�شتكون،  وقـــال 
اأري�ص  ببلدية  الت�شفية  حمطة  من  ُتطرح 
املياه  مــع  تختلط  الأبــيــ�ــص،  الــــوادي  نحو 
وذلك  تيغامنني  بلدية  من  القادمة  القذرة 

الذي  الأمر  الكيلومرت،  ت�شل  ل  م�شافة  بعد 
م�شتوى  على  املياه  ت�شفية  عملية  من  يجعل 
جمددا  تلوثها  ب�شبب  معنى  دون  املحطة 

وعدم �شالحيتها.
�شبكة  ربــط  �ــشــرورة  على  املعنيون  واأكـــد 
ال�شرف ال�شحي ببلديتهم مبحطة الت�شفية 
على  املعاجلة  املــيــاه  على  حفاظا  بــاأريــ�ــص، 
باإمكان  والــتــي  الأبــيــ�ــص  ــــوادي  ال م�شتوى 

الفالحني ا�شتغاللها ل�شقي م�شتثمراتهم.

اأكد من�شطو احلملة النتخابية 
للمرت�شح احلر عبد املجيد تبون 

خالل جتمع �شعبي، اأقيم اأم�ص 
الأول، بقاعة �شينما الن�شر بباتنة 

بالتن�شيق مع املكتب الولئي 
حلركة الإ�شالح الوطني، على 

�شرورة اإقبال املواطنني على مراكز 
النتخاب والإدلء باأ�شواتهم نظرا 

لالأو�شاع ال�شيا�شية الراهنة التي 
تعي�شها البالد والتي ت�شتوجب 

ح�شبهم ا�شتغالل الظروف وت�شافر 
كافة اجلهود من ال�شلطة اإىل 

النقابات واملجتمع املدين و�شول 
اإىل املجتمع املدين للت�شدي 

للموؤامرات الدولية.
وندد يف ذات ال�شياق فياليل غويني 
من�شط التجمع ال�شعبي الذي ح�شره 

اأع�شاء القيادة الوطنية، منا�شلي 
ومنا�شالت حركة الإ�شالح الوطني 

الذين اأعلنوا بدورهم م�شاندتهم 
للمرت�شح عبد املجيد تبون 

بالإ�شافة اإىل الداعمني ال�شيا�شيني 
لهذا الأخري تكالب جميع الأطراف 

من خارج الوطن والتي عملت على 
حتريك بع�ص النواب املعروفني 

بولئهم للحركات املتطرفة 
الداعمة للحركة ال�شهيونية لأجل 

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية، 
كما اأ�شار امل�شاركون خالل هذا 

التجمع ال�شعبي اإىل جتارب املرت�شح 
عبد املجيد تبون يف النتخابات 

الرئا�شية واإىل ممار�شاته التي 
توؤهله لت�شيري �شوؤون البالد، ل�شيما 

واأنه يحظى ب�شعبية وترحيب من 
خمتلف فئات املجتمع، كما اأ�شري 

اأي�شا اإىل برنامج حملته النتخابية 
الذي فتح من خالله باب امل�شاركة 
لل�شباب اجلزائري لأجل �شناعة 

القرار ولي�ص فقط تنفيذه، بدءا من 
مراجعة الد�شتور وامل�شاهمة اأي�شا 

باقرتاحات هذه الفئة واأفكارها 
لأجل تعديله وفقا ما ي�شتجيب 

لتطلعات املواطنني.

"غ�يني" ُيرافع 
ل�سالح "تبــ�ن" 

من باتنـــة

نا�شر. م

نا�شر. م

نا�شر. م

ن�سط جتمعا �سعبيا دعما له

ي�شكل م�شروع عيادة االأمومة والطفل بربيكة يف والية باتنة، �ُشداعا ملواطني الدائـرة الذين طرحوا األف �شوؤال 
حول �شبب اإبقاء املرفق ُمغلقا رغم انتهاء االأ�شغال به منذ مدة، حيث ت�شارع حوامل املوت احلتمي وهن يواجهن 

لوحدهن اآالم املخا�ض ب�شبب بعد امل�شت�شفى عن مقر اإقامتهن.
املنتمني  وحتى  ال�شكان  مــن  حمدثونا  واأكـــد 
للقطاع ال�شحي من اأطباء ُوممر�شني اأن ال�شغط 
بو�شياف  حممد  م�شت�شفى  ي�شهده  الذي  الكبري 
منذ �شنوات، قابله ل مبالة امل�شوؤولني والقائمني 
الن�شاء  معاناة  وا�شفني  ال�شحـة،  قطاع  على 
باجلحيم،  مواليدهن  و�شع  �شبيل  يف  احلوامل 
خارج  اإىل  حتى  ينتقل  من  بينهن  من  اأن  حيث 
ولية باتنة، باجتاه ب�شكرة وامل�شيلة، يف الوقت 
الذي تقف ال�شلطات يف دور املتفرج على عيادة 
�شنوات  منذ  ــزت  اأجن التي  اجلــديــدة،  التوليد 
تفتحها  اأن  دون  اأ�شهر  منذ  الأ�شغال  بها  وانتهت 

اأمام الن�شاء لأ�شباب تبقى جمهولة.
ياأتي ذلك يف وقت تعاين فيه عيادة الأمومة 
والطفولة مرمي بوعتورة بعا�شمة الولية، من 
الأحياء  اأغلب  يف  ت�شتقبل  حيث  رهيب  �شغط 
�شعف طاقتها ال�شتيعابية، خا�شة اأنها ت�شتقبل 
من  القادمات  احلوامل  من  الن�شاء  من  العديد 
خمتلف بلديات الوليـة وهو ما ي�شتلزم ح�شب 

ال�شكان الإ�شراع يف فتح عيادة الأمومة والطفل 
عيادة  على  ال�شغط  تخفيف  اأجل  من  بربيكة 
القرار  اأن  م�شيفني  بوعتورة،  مــرمي  التوليد 

نحو  زوجاتهم  تنقل  معاناة  ينهي  اأن  �شاأنه  من 
عا�شمة الولية وحتى نحو الوليات املجاورة.
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ــاء  ــي ــعــديــد مـــن اأح يــعــيــ�ــص قــاطــنــو ال
التجمع ال�شكاين حملة 3 بولية باتنة، 
اأو�شاعا غري م�شتقرة ب�شبب غياب بع�ص 
الأ�شا�شيات عن عدة اأحياء، منها حي 50 
م�شكن مو�شى زرقني، حيث اأكد �شكانه اأن 
الو�شع  ب�شبب  اأمدها  طال  قد  معاناتهم 
البيئي املتدهور الذي يعي�شون فيه ب�شبب 
غياب النظافة وتراكم النفايات ال�شلبة 
انت�شار  اإىل  واأدت  احلي  �شوهت  ب�شورة 
واحل�شرات  ــرذان  اجل الكريهة  الروائح 

لالأمرا�ص  والناقلة  امل�شببة  الــ�ــشــارة 
احلي  �شكان  عرب  كما  املعدية،  والأوبئة 
الإنــــارة  ــاب  ــي غ ب�شبب  تــذمــرهــم  عــن 
دام�ص  ظــالم  يف  يغرق  حيث  العمومية، 
موؤكدين باأن هذا الو�شع اأثر على حركة 
تنقلهم ليال، كما جعلهم عر�شة لهجمات 
اخلطرية  والعتداءات  ال�شر�شة  الكالب 
الل�شو�شية  ا�شتفحال ظاهرة  ناهيك عن 

واقتحام ال�شقق حتت جنح الظالم.

لل�شندوق  اجلهوية  املديرية  اأعلنت 
الوطني ملعادلة اخلدمات الجتماعية، 
بباتنة، طي ملف اإعانات البناء الريفي 
 2014  ،2013 بــ�ــشــنــوات  اخلــا�ــشــة 
ــة  ــع الأرب ــات  ـــ ــولي ال ــرب  ع و2015، 
فتحه  اإعـــادة  بعد  وذلــك  لها  التابعة 
الو�شية  الــــوزارة  لتعليمات  تنفيذا 
امللفات  ــة  ــادة درا�ــش ــاإع ب اأمـــرت  الــتــي 
التجميد  ورفــع  ال�شنتني  بني  املودعة 
اإنهاء  اأجــل  من  القدمية  الطلبات  عن 
بال�شنوات  خا�شة  ملفات  من  تبقى  ما 

ال�شالفة الذكر.
الفرعية  للمديرية  بيان  يف  ــاء  وج
التي  الوا�شعة  العملية  اأن  بباتنة، 
حول  اأ�شابيع  قبل  الوكالة  اأطلقتها 
بني  واملودعة  العالقة  امللفات  معاجلة 
اختتامها  مت  و2015،   2013 �شنتي 
الدرا�شة  متت  حيث  قيا�شي،  ظرف  يف 
ــة واإعــــــداد التــفــاقــيــات  ــادق ــش ــ� وامل

عددها  بلغ  التي  امللفات  لكل  بالن�شبة 
3848 ملف، با�شتثناء 14 ملفا يتواجد 
على م�شتوى املديرية العامة يف انتظار 
امل�شادقة عليها، اأما بالن�شبة للت�شفية 
التي  امللفات  جمموع  بلغ  فقد  املالية 
 1367 3137 ملف، منها  مت ت�شفيتها 

ملف منذ اتخاذ القرار.
اإرجــاء  مت  اأنــه  امل�شدر،  ذات  واأ�ــشــاف 
حتفظات  ب�شبب  ملف   106 ــة  درا�ــش
 75 جـــاري رفــعــهــا، يف حــني مت رفــ�ــص 
ل�شروط  ا�شتيفائه  لعدم  نهائيا  ملف 
ـــك بعد  احلــ�ــشــول عــلــى الإعـــانـــة وذل
القرار  دخـــول  منذ  درا�ــشــتــهــا  اإعــــادة 
تزال  ل  فيما  التنفيذ،  حيز  الــوزاري 
قدم  على  جــاريــة  الت�شفية  عملية 
بالت�شوية  املعنية  امللفات  لباقي  و�شاق 
مع  امل�شتفيدين  جتــاوب  ح�شب  وذلــك 
واإح�شار  التفاقيات  �شحب  عملية 

الوثائق املطلوبة.

اأحياء تتعفن ب�سبب غياب النظافـة بحملة 3

طي ملف الإعانات العالقة
 لـ "اأفنب��ض" بباتنة

ُمنتخب� باتنة يجتمع�ن دعما لالنتخابات

ح�امل ُي�سارعن امل�ت يف طريقهن للم�ست�سفيات بباتنة!!

اإميان.ج 
نا�شر. م

اجلرذان باتت تتقا�سم مع املواطنني بيوتهم

تخ�س امللفات املرفو�سة للبناء الريفي بني �سنتي 2013 و2015

يف لقـاء احت�سنته دار الثقافـة عملية ت�سفية املياه القذرة
 مبحطة اآري�ض دون معنى!

احتجاجات العمال تنتهي ب�ع�د "زائفة"

�شميحة. ع

حفيظة. ب

تختلط مبياه قذرة قادمة من تيغانيمني يف اأقل من كيلومرت

مكتب الدرا�سات التقنية واالقت�سادية



تقدم اأم�ض االأول، اأحد نواب الربملان عن والية تب�شة، مبرا�شلة لوزيرة ال�شناعة واملناجم، بخ�شو�ض 
م�شكلة الدخان املت�شاعد من مركب الفو�شفات والذي ال يبعد عن مقر املدينة �شوى بب�شع كيلومرتات، 

مت�شببا يف اإزعاج ال�شكان جراء التلوث الذي عّمق من معاناة مر�شى اجلهاز التنف�شي خا�شة واملواطنني 
عامة، فيما قد يوؤدي اإىل زيادة اإ�شابة فئات اأخرى باأمرا�ض الربو واحل�شا�شية.

الأثرية  تربدقة  قرية  �شكان  ا�شتعجل 
بـ  �ش�شار  البلدية  مقر  عــن  تبعد  والــتــي 
وايل  ومن  املحلية  ال�شلطات  من  كم   03
الولية كمال نوي�شر اللتزام بوعوده ومن 
الغاز  ب�شبكة  القرية  تزويد  الوعود  بني 

الطبيعي.
احلالة  من  قاطنيها  من  الكثري  وا�شتكى 
فيها  تتخبط  الــتــي  واملــزريــة  الــكــارثــيــة 
الكريهة  ــلــروائــح  ل انــتــ�ــشــار  ــن  م الــقــريــة 
من  والقادمة  القرية  ي�شق  الذي  بالوادي 
باأعايل  وال�شكنية  العمرانية  التجمعات 
التي  الطرقات  عن  ناهيك  �ش�شار  مدينة 
على  اأو  باملركبات  �شواء  فيها  ال�شري  ي�شعب 
مع  وخ�شو�شا  الأوحـــال  وكــرثة  الأقـــدام 

ت�شاقط اأوىل قطرات املطر.

ال�شكان مل تتوقف عند هذا احلد  معاناة 
بل تعدتها اإىل غياب  �شبكة الغاز الطبيعي 
للمقاول  ومنحه  املــ�ــشــروع  ت�شجيل  ــم  رغ
القروي  التجمع  هذا  ربط  يتم  مل  والــذي 
رغم وعود امل�شوؤولني وعلى جميع الأ�شعدة 
بقيت  لقمان  دار  اأن  اإل  خلت  �شنوات  منذ 
على حالها رغم ربط جل دواوير وبلديات 
الولية اإل اأن قرى بلديات �ش�شار وخريان 
البلديتني  لهاتني  تابعة  قرية   14 قرابة 
الغاز30  ب�شبكة  ربطها  ن�شبة  تتعدى  مل 
يف  والــغــرابــة  الــتــ�ــشــاوؤل  يثري  ممــا  باملائة 
برامج  من  هــوؤلء  حق  واأيــن   املو�شوع  هذا 
الكثري  ي�شتعني  حيث  الريفي،  التجديد 
اأو  الغاز  بــقــارورات  القرى  هــذه  �شكان  من 

الحتطاب من الغابات القريبة منهم.
حممد. ع

معاوية. �ص

املعني،  مطالبة  املر�شلة  يف  وجـــاء 
كل  حتمي  مب�شفاة  املــركــب  بتجهيز 
من  القريبني  واملواطنني  العمال  من 
حد  على  ال�شناعية  املنطقة  ــذه  ه
حت�شل  ملوؤ�ش�شة  كيف  مت�شائال  �شواء، 
مداخيل �شخمة بالأموال ال�شعبة اأن 
تغفل  واأن  م�شفاة  تركيب  عن  تعجز 
كثرية  باأمرا�ص  �شيت�شبب  �شيء  عن 
بعد  املرا�شلة  وجــاءت  هذا  للمواطن، 
التي  الحتجاجية  الوقفات  عديد 
نظمها �شكان مدينة بئر العاتر ابتداًء 
من املو�شم الدرا�شي اجلديد خوفا على 

�شحتهم و�شحة اأولدهم.
ــعــاتــر الـــذيـــن كــانــوا  �ــشــكــان بــئــر ال
الفو�شفات  مركب  م�شروع  ينتظرون 
بفارغ ال�شرب تفاجاأوا بجنيهم الدخان 
ل غري، موجهني اأ�شابع التهام مل�شريي 
وعدم  اإهمالهم  عن  �شوميفو�ص  �شركة 
اعتنائهم بتاأثريات وخملفات الأتربة 
نتج  مما  املنجم،  من  املتطاير  والغبار 
عــنــه ظــهــور حـــالت مــر�ــشــيــة م�شت 
�شرائح عري�شة من املجتمع، كاأعرا�ص 
العينني  واأمرا�ص  واحل�شا�شية  الربو 
املعروفة  اخلطرية  الأمــرا�ــص  وحتى 
اإىل  نداء  بتوجيه  يقومون  جعلهم  ما 
لإيفاد  املعنية  واجلــهــات  ال�شلطات 
املزري  الو�شع  تتق�شى  حتقيق  جلنة 

الذي اأ�شبحت عليه املدينة.
الأيـــام  ــالل  خ متــت  اآخـــر  �شياق  ويف 
اإن�شاء  م�شروع  على  امل�شادقة  املا�شية 
ال�شامة  للنفايات  عمومية  مفرغة 
امل�شروع  "عني فوري�ص" و هو  مبنطقة 
طرف  من  ال�شابق  يف  رف�شه  مت  الــذي 
اإن�شاء  ياأملون  كانوا  الذين  ال�شكان 
الغنب  رفع  �شاأنها  من  تنموية  م�شاريع 
معي�شته  م�شتوى  وحت�شني  املواطن  عن 
رف�ص  وجــاء  املــديــنــة،  تطوير  وكــذا 
لهذا  ــــدين  امل واملــجــتــمــع  املــواطــنــني 
امل�شروع نظرا لتاأثرياته اخلطرية على 

ال�شحة والبيئة.

وحمل م�شمون لئحة رف�ص امل�شروع 
البلدي،  املجل�ص  اأع�شاء  حررها  التي 
املبا�شر  الــتــاأثــري  منها  اأ�ــشــبــاب  ــدة  ع
تاأثري  وكـــذا  ال�شطحية  املــيــاه  على 
الـــروائـــح و الـــغـــازات والإ�ــشــعــاعــات 
ت�شبب  قد  والتي  املواطن  �شحة  على 
�شرطانية و�شدرية وجلدية  اأمرا�ص  
البيئة  على  التاأثري  اإىل  بالإ�شافة 
اأع�شاء  واأكــد  رعــويــة،   املنطقة  كــون 
فوري�ص  "عني  منطقتي  اأن  املجل�ص 
ال�شياحية  الأماكن  من  امل�شرع"  وواد 
من  اإف�شادها  يتم  اأن  ميــــــــكن  ل  التي 

خالل هذا امل�شروع.

تربدقة ب�س�سـار خارج اأجندة امل�س�ؤولني
�سكانها يبحثون عن اأب�سط �سروريات احلياة

معاناتهم متوا�سلة مع الكراء

الوايل وعد باإنهاء االن�سداد يف قالل 

اإميـو"  "كناب  مــكــتــتــبــو  ــد  ــش ــا� ن
والقائمني  الولية  وايل  ب�شطيف، 
العاجل  التدخل  ال�شكن  ملف  على 
ا�شتعجاليه  اإجراءات  اتخاذ  ق�شد 
تهيئة  الت�شريع يف وترية  �شاأنها  من 
ال�شكنات وت�شليمها يف اأقرب الآجال 

اإىل امل�شتفيدين.
وطالب املكتتبون بتو�شيحات حول 
اجلاهزة  ال�شكنات  ت�شليم  تــاأخــر 
بكل من بلديات اأولد �شابر، حمام 
يف  باي  و�شالح  وملان  عني  ال�شخنة، 
اجلهة اجلنوبية من الولية، حيث 
هذه  ت�شليم  يتم  اأن  م�شتبعدا  يبقى 
العام  نهاية  مع  ال�شكنية  احل�ش�ص 
اجلاري يف ظل انعدام التهيئة متاما 
وهذا يف الوقت الذي تتوا�شل معاناة 

املكتتبني مع الكراء والإيجـار .
مكتتبي  جمعية  رئــيــ�ــص  ــرح  و�ــش
�شكنات  اأن  ب�شطيف  اإميو"  "كناب 
بــــاي، حمام  املـــــاء، �ــشــالــح  راأ�ـــــص 
اأغلفة  من  ا�شتفادت  قد  ال�شخنة 

مت  حيث  التهيئة،  لغر�ص  مالية 
لوكالة  التهيئة  اجناز  مهام  اإ�شناد 
نهاية  مع  التجميد  رفع  رغم  عدل 
اأن العملية تعرف  اإل   ،2018 �شنة 
اأ�شغال  اأن  حــيــث  كــبــريا،  تــاأخــرا 
ال�شاعة  حلــد  تنطلق  مل  التهيئة 
رغم تعيني املقاولني املكلفني بذلك.
وملان  عني  �شكنات  بخ�شو�ص  اأمــا 
ح�شة  اأن  اجلمعية  رئي�ص  فاأ�شاف 
ح�شة  وبقيت  تهيئتها  مت  �شكن   30
وبـــدون  تهيئة  ـــدون  ب �شكن   70
منح  ــم  رغ ــايل  م ــالف  غ تخ�شي�ص 
الذي  الأمــر  وهو  ال�شتفادة،  قرار 
معاناة  مــن  ــد  يــزي اأن  ــاأنــه  �ــش مــن 
امل�شتفيدين الذين ياأملون يف تدخل 
عاجل من طرف ال�شلطات الولئية، 
�شكنات  اأن  املتحدث  ذات  اأكــد  كما 
املاء  راأ�ص  منطقة  يف  اإميو"  "كناب 
امل�شتفيدين  اإىل  �شلمت  قد  بقجال 
ظل  يف  العملية  تعميم  انتظار  يف 

معاناة املكتتبني.

وايل  بها  قام  التي  الزيارة  اأ�شفرت 
بلديات  اإىل  بلكاتب  حممد  �شطيف 
اجلنوبية  اجلهة  يف  وملان  عني  دائــرة 
عدة  من  ال�شتفادة  عن  الولية  من 
ببلدية  تقرر  حيث  تنموية،  م�شاريع 
ــــدوران  ــني وملـــان اخــتــيــار حمـــور ال ع
وملان  عني  لبلدية  ال�شمايل  واملدخل 
لإجناز م�شروع حماية املدينة "املعهد، 
مقر ال�شرطة الق�شائية وحي املروج" 
 03 اإجنــاز  مع  الفي�شانات،  خطر  من 
وملــان،  عني  مبدينة  جــواريــة  مالعب 
ح�ش�ص  مــن  وملـــان  عــني  ا�شتفادة  مــع 
ال�شيغ  خمتلف  ويف  معتربة  �شكنية 
الرتقوي  الإيجاري  ال�شكن  غرار  على 
اإىل  اإ�شافة  املدعم،  الرتقوي  وال�شكن 
الأر�شية،  القطع  م�شروع  بعث  اإعــادة 
املجمعات  ــاء  ــش ــ� اإن عــلــى  ــز  ــي ــرتك وال

الريفية .
ـــالل فــقــد مت  بــالــنــ�ــشــبــة لــبــلــديــة ق
الن�شداد  حــالــة  حــل  على  التــفــاق 
للمجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية قالل 
الرئا�شية،  النتخابات  بعد  مبا�شرة 
الريفي  البناء  اإىل �شيغة  التوجه  مع 

وكذا  املــعــذر  طــريــق  وتعبيد  املجمع 
اأما  البلدي،  امللعب  مــدرجــات  اإجنـــاز 
مت  فقد  اأحــمــد  �شي  اأولد  بلدية  يف 
ال�شحي  ال�شرف  املوافقة على م�شروع 
الغاز  م�شروع  ومتديد  عائ�شة،  لأولد 
وذلك  البلدية  �شكان  لكافة  الطبيعي 
البلدية  ل�شالح  مــايل  مبلغ  باإ�شافة 
ميزانية  من  �شنتيم  مليار   02 قــدره 

الولية.
اجلهة  يف  فــودة  بني  بلدية  يف  اأمــا 
فقد  الولية  من  ال�شرقية  ال�شمالية 
و�شع  على  الولئية  ال�شلطات  اأ�شرفت 
منطقة  تزويد  مل�شروع  اخلدمة  حيز 
ال�شاحلة  باملياه  نا�شر  بن  علي  اأولد 
املعاناة  من  �شنوات  بعد  وهذا  لل�شرب 
اإ�شارة  الوايل  اأعطى  كما  العط�ص،  مع 
بتو�شعة  اخلا�شة  الأ�شغال  انطالق 
�شبكة الغاز الطبيعي لفائدة نحو 500 
عائلة مبنطقتي واد الذهب والبطاح، 
على  الولئية  ال�شلطات  اأكــدت  فيما 
ر�شد غالف مايل مهم يناهز 28 مليار 
م�شاتي  خمتلف  ربط  اأجل  من  �شنتيم 

البلدية بهذه ال�شبكة احليوية. 

مكتتب� "كناب اإمي�" ي�ستنجدون 
بال�سلطات لتحريك الأ�سغال  

دائرة عني وملان ت�ستفيد 
من م�ساريع تنم�ية جديدة  
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

دخل اأ�شحاب حافالت نقل 
امل�شافرين على خط جميلة بالعلمة 

�شرق ولية �شطيف، يف اإ�شراب 
مفتوح عن العمل ب�شبب القرارات 
التع�شفية ح�شبهم والتي فر�شتها 

اجلهات املعنية �شدهم واملتمثلة 
يف تغيري امل�شلك الرئي�شي الذي مت 
منحه لهم من مديرية النقل وهذا 

ا�شتجابة لل�شكوى املرفوعة �شدهم 
من قبل اأ�شحاب النقل احل�شري 

حلي بوخبلة بالعلمة.
ويف ت�شريحاتهم اأكد اأ�شحاب 

احلافالت خلط جميلة العلمة اأن 
هذا التغيري ل يخدم م�شلحتهم 

وكذلك م�شلحة امل�شافرين كون هذا 
امل�شلك طويل ناهيك عن الزدحام 

املروري الكبري مما يوؤثر �شلبيا 
على الو�شول اإىل املحطة الربية 

بالعلمة يف الوقت املعهود، وهي 
ذات الو�شعية التي تعرفها باقي 
اخلطوط العاملة على غرار بني 

عزيز، معاوية وفرجيوة، حيث 
طالب املحتجون ب�شرورة البحث 

عن حل ير�شي جميع الأطراف يف 
اأقرب وقت ممكن.

الناقل�ن بني 
جميلة والعلمة

 يف اإ�سراب مفت�ح 

 عبد الهادي. ب

�سطيف

خن�سلة

اأم البواقـي

مركب الفو�سفات حتول من نعمة اإىل نقمة ومرا�سالت للوزارة بالتدخل

فيما مت اإبرام اتفاقيات عمل بني خمتلف ال�سركاء الفاعلني

ي�سمل بلديتي �سوق نعمان وبئر ال�سهداء

بعد اإ�سالح العطب

من  خل�شة،  وليــة  بلديات  ا�شتفادت 
اإم�شاء  بعد  وذلــك  ا�شتثماري  برنامج 
الأ�شغال  املحلية ومدير  الإدارة  مدير 
لالأ�شغال  املركزي  واملخرب  العمومية 
العمومية لتفاقية عمل، اأين يت�شمن 
و�شيانة  تاأهيل  اإعــادة  الربنامج  هذا 
ــذا  ــرق الــولئــيــة والــبــلــديــة وك ــط ال
خالل  من  بلدية  م�شالك  واإجنــاز  فتح 
منه  ا�شتفادت  مايل  غالف  تخ�شي�ص 
 266 بـ  واملــقــدر  الــوليــة  بلديات  كل 
مليار �شنتيم واملمول من طرف �شندوق 
ال�شمان والت�شامن للجماعات املحلية.

ا�ــشــتــفــادت بلدية  اأخــــرى  مــن جــهــة 
بالتهيئة  متعلقة  م�شاريع  من  خن�شلة 
عرب  الطرقات  تهيئة  منها  احل�شارية 
خن�شلة  بلدية  وحماور  طرق  خمتلف 
عمل  اتفاقية  اإبــرام  خالل  من  وذلك 
وم�شالح  خن�شلة  بلدية  م�شالح  بني 
والإدارة  العمومية  الأ�شغال  مديرية 
حت�شني  ـــــار  اإط يف  وذلــــك  ــيــة،  املــحــل
وبغالف  للمواطن  املعي�شية  الظروف 
واملمول  �شنتيم  مليار   30 ب  قدر  مايل 
والت�شامن  ال�شمان  �شندوق  قبل  من 

للجماعات املحلية.

�شوق  بدائرة  م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت 
ر�شد  عــن  الــبــواقــي،  اأم  بــوليــة  نعمان 
غالف مايل يتجاوز 130مليار �شنتيم من 
اأجل تهيئة الوادي املتواجد على م�شتوى 
ال�شهداء،  وبــئــر  نعمان  �ــشــوق  بلديتي 
الفي�شانات  خطر  على  الق�شاء  بهدف 
عند  البلديتني  �شكان  منها  يعاين  التي 

كل ت�شاقط غزير لالأمطار.
ا�شتفادة  يــرتــقــب  الــ�ــشــيــاق  ذات  ويف 
الوادي من م�شروع التهيئة بغالف مايل 
ال�شنة  خالل  �شنتيم  مليار   20 يتجاوز 

عمليات  النــتــهــاء  بعد  وذلـــك  املقبلة 
التجمعات  خمتلف  حلماية  الرتميم 
يف  منه،  بالقرب  املتواجدة  ال�شكانية 
من  الع�شرات  طــالــب  ــك  ذل مــن  املقابل 
عرفتها  التي  الفي�شانات  من  املت�شررين 
ب�شرورة  مــوؤخــرا،  نعمان  �شوق  بلدية 
بالرتميم  اخلا�شة  الأ�شغال  يف  الإ�شراع 
على  خا�شة  جــديــدة  خ�شائر  لتفادي 
القريبة  والقرى  امل�شاتي  م�شتـــــــــــوى 

من الوادي.

املائية  املـــوارد  م�شالح  ك�شفت 
اإعــــادة  ــن  ع خن�شلة،  ــة  ــولي ل
ال�شاحلة  للمياه  ال�شخ  ت�شغيل 
لــلــ�ــشــرب انــطــالقــا مـــن حمطة 
مرت   5000 خزان  اإىل  املعاجلة 
مكعب والذي ميون عديد بلديات 
الولية على غرار بلدية �ش�شار،  
بوزواك"  جربوع،   "عني  بابار 
واأولد  املــحــمــل  جـــالل،  وكـــذا 
م�شار  اأما عملية حتويل  ر�شا�ص، 
اإىل  �شارية  فتبقى  ال�شخ  قناة 

غاية نهاية الأ�شغال.
هذه العملية جاءت بعد العطب 

الذي اأ�شاب خمتلف القنوات على 
اجتماع  بعد  بابار،  �شد  م�شتوى 
ت�شليح  اإىل  فــيــه  الــتــطــرق  مت 
الت�شربات احلا�شلة على م�شتوى 
قناة  م�شار  حتويل  مع  بابار  �شد 
اجلر من طرف املوؤ�ش�شة املذكورة 
واملتواجدة حاليا بعني املكان مع 
للقيام  �شاعة   24 اإعطائها مهلة 
مت  الذي  الأمــر  وهو  بالت�شليح، 
واأ�شلحت الأعطاب ومتت عملية 
التي  املناطق  ملختلف  التموين 

تكون انطالقا من �شد بابار.

بري�ص  لبلدية  اإقليميا  التابعة  رقعة  بئر  منطقة  �شكان  طالب 
بالبلدية  الو�شية  اجلهات  تدخل  ب�شرورة  البواقي،  اأم  بولية 
اأزمة العط�ص الذي يعاين منها �شكان املنطقة، حيث  للق�شاء على 
مياه  اقتناء  اأو  املياه  منابع  عن  والبحث  يوميا  للتنقل  ي�شطرون 

ال�شهاريج والتي اأ�شحت ت�شتنزف جيوب املواطنني.
عن  بري�ص  ببلدية  م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت  ال�شياق،  ذات  ويف 
ا�شتفادت املنطقة من م�شروع اإجناز نقب يرتقب انطالق الأ�شغال 
تعبري  حد  على  القانونية  الإجــراءات  من  النتهاء  فور  قريبا  به 
امل�شدر، يذكر اأن منطقة بئر رقعة تعاين من �شح امل�شاريع التنموية 
من  احليوية  ال�شبكات  مبختلف  بالإي�شال  املتعلقة  منها  خا�شة 
كهرباء وغاز طبيعي، وهو ما اأدى بالع�شرات من �شكانها للنزوح اإىل 
عليهم  فر�شت  التي  العزلة  من  هروبا  احل�شارية  املناطق  خمتلف 

داخل منطقة بئر رقعة.

�سكان بئر العاتر بتب�سـة حتت رحمة الأمرا�ض 

تاأهيل  لإعادة  مليار   266
طرقات مهرتئة بخن�سلة

تخ�سي�ض 130 مليار مل�سروع 
احلماية من الفي�سانات

ا�ستئناف �سخ املياه اإىل 5 بلديات بخن�سلة

�سكان بئر رقعة بربي�ض 
يعان�ن العط�ض

تب�سـة

عنرت. ح

بعد تغيري
 امل�سلك الرئي�سي

معاوية. �ص

بن �شتول.�ص
بن �شتول.�ص



ت�شلم وزير الطاقة حممد عرقاب نهاية االأ�شبوع الفارط، بفيينا )النم�شا( رئا�شة منظمة الدول امل�شدرة للبرتول )اأوبك( من فنزويال وذلك اعتبارا 
من 1 جانفي 2020 خالل اجتماع ح�شره االأمني العام للمنظمة ال�شيد حممد باركيندو، ح�شبما اأفاد به بيان لوزارة الطاقة.

انطلقت، اأم�ض االأول، بفيينا )النم�شا(، اأ�شغال االجتماع ال17 للجنة الوزارية ملتابعة اتفاق اأوبيب- خارج 
اوبيب مب�شاركة وزير الطاقة، حممد عرقاب.

 اأكد امل�شاركون يف االجتماع االإقليمي االإفريقي ال14 ملنظمة العمل الدولية 
اإدارات  اإمكانيات  تدعيم  �شرورة  على  فوار(  دي  )كوت  باأبيدجان  اأم�ض،  اأول 
العمل وا�شتحداث هيئات "فعالة و�شاملة" للحوار االجتماعي، من اأجل ت�شيري 

اأف�شل لعامل ال�شغل يف اإفريقيا.
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ال�سيا�سة اجلديدة لالنتقال الطاق�ي 

حم�ر لقاء باجلزائر

التاأكيد على �سرورة دعم اإمكانيات 
اإدارات العمل يف اإفريقيا

اجلزائر تت�سلم رئا�سة منظمة "اأوبك" ل�سنة 2020  

ال�زارية  للجنة   17 الـ  الجتماع  اأ�سغال  يف  "عرقاب" ي�سارك 

اجلديدة  الوطنية  ال�شيا�شة  �شت�شكل 
مو�شوع  الــطــاقــوي  االنــتــقــال  ـــاح  الإجن
دورتـــه  يف  الطاقة"  "يوم  فــعــالــيــات 
الرابعة والع�شرين الذي �شينظم اليوم 
ال�شبت باجلزائر العا�شمة، ح�شبما اأفاد 
الطاقات  ملحافظة  بيان  اأم�ص  اأول  به 

املتجددة والفعالية الطاقوية.
وتنظم الن�شخة الـ24 لـ "يوم الطاقة 
التبعية  من  نقل�ص  "كيف  �شعار  " حتت 
ــتــقــال  ــنــجــح يف االن ــمــحــروقــات ون ــل ل
للطاقات  املحافظ  بح�شور  الطاقوي" 
ال�شيد  الطاقوية،  والفعالية  املتجددة 
العام  املدير  والرئي�ص  يا�شع  الدين  نور 
ل�شركة �شوناطراك، كمال الدين �شيخي 
�شونلغاز  ل�شركة  العام  املدير  والرئي�ص 
�شبط  جلنة  ورئي�ص  بوخلرا�ص  �شاهر 
وزارة  عــن  وممثلني  والــغــاز  الكهرباء 

الطاقة وعن املدر�شة الوطنية متعددة 
التقنيات.

و�شيعر�ص املحافظ للطاقات املتجددة 
يا�شع  ال�شيد  الــطــاقــويــة،  والفعالية 
االنتقال  ــاح  الإجن اجلــديــدة  ال�شيا�شة 
اجلــزائــر  تنتهجها  ــتــي  ال ــوي  ــاق ــط ال
واالآفاق القريبة لو�شع االإ�شرتاتيجية 
املتجددة  بالطاقات  اخلا�شة  الوطنية 
�شرت�شم  التي  الطاقوية،  والفعالية 
ــراك  ــا بــاإ�ــش ــزه ــائ مــعــاملــهــا وحتــــدد رك
باحثني  من  املجال  يف  املتدخلني  جميع 
اقت�شاديني  ومتعاملني  م�شتثمر  و�شباب 

وخمت�شني ي�شيف بيان املحافظة.
 24 اليوم  فعاليات  فان  بالذكر  جدير 
�شركة  طرف  من  �شتنظم  الطاقة  حول 
متعددة  الوطنية  واملدر�شة  �شونلغاز 

التقنيات بالعا�شمة .

احلكومات  ممثلو  ــز  رك االإطــــار،  ــذا  ه يف 
االإفريقية  للبلدان  والعمال  وامل�شتخدمني 
�شرورة  على  االجتماع  هــذا  يف  امل�شاركة 
لبلدان  العمل  اإدارات  اإمــكــانــيــات  دعــم 
ال�شرورية  االإمكانيات  بتوفري  املنطقة 
كما  املتوفرة،  الوطنية  اخلــربة  وحت�شني 
اأي�شا يف  يكمن  الهدف  اأن  امل�شاركون  اأو�شح 
الدولية  للمعايري  اأف�شل"  "تطبيق  �شمان 
يف  الوطنية  والقوانني  بال�شغل  اخلا�شة 
فعال  ت�شيري  �شمان  اأجــل  من  املجال  هــذا 
كثرية  تغريات  ي�شهد  الــذي  ال�شغل  لعامل 
التكنولوجي  التقدم  عن  اأ�شا�شا  ناجتة 

وتغري املناخ وال�شغط الدميغرايف.
ويف ال�شياق نف�شه، اأ�شار امل�شاركون ل"الدور 
تعزيز  يف  االجتماعي  للحوار  احلا�شم" 
وترقية  امل�شتدامة  والتنمية  احلكامة 
�شرورة  مــربزيــن  االجتماعية  الــعــدالــة 
االإفريقية،  للبلدان  بالن�شبة  اإنــ�ــشــاء، 
االجتماعي  للحوار  و�شاملة  قوية  هيئات 

تدرج خمتلف جمموعات عامل ال�شغل.
اأن  املــ�ــشــاركــون  اأو�ــشــح  ـــرى،  اأخ مــن جهة 
منظمة  اتــفــاقــيــة  وتــطــبــيــق  املــ�ــشــادقــة 
امل�شاورات  144 حول  الدولية رقم  العمل 

الثالثية املتعلقة باملعايري الدولية لل�شغل 
اإىل  هــوؤالء  دعا  كما  ال�شاأن،  هذا  يف  هامة 
"رفع العراقيل"  اتخاذ اإجراءات من اأجل 
يف  للن�شاء  اأهــم  م�شاركة  دون  حتول  التي 
الن�شاء يف  اأن ح�شور  موؤكدين  العمل  �شوق 
واملرتبطة  امل�شتقبلية  ال�شغل  قطاعات 
والهند�شية  العلوم  و  التكنولوجيا  مبجال 

يبقى �شعيفا.
اأ�شار  لل�شغل  الدولية  املعايري  وبخ�شو�ص 
املتدخلون اإىل "الن�شبة املهمة" للم�شادقة 
ال�شغل  حــول  الدولية  االتفاقيات  على 
معتربين  الدولية  العمل  ملنظمة  التابعة 
واملبادئ  االأحــكــام  تطبيق  اأن  املقابل  يف 
املتعلقة باملعايري ال تزال تواجه حتديات 

يف بع�ص البلدان.
خبري  حمزاوي،  حليم  اأكــد  ت�شريح  ويف 
يف  وعــ�ــشــو  ــيــة  الــدول الــعــمــل  منظمة  يف 
دولية  معايري  بو�شع  املكلفة  املجموعة 
وامل�شاواة  االجتماعي  واحلـــوار  لل�شعل 
يف  الالئق  العمل  م�شتقبل  يف  اجلندر  يف 
اإفريقيا يف هذه االأ�شغال اأن امل�شادقة على 
لي�ص  ال�شغل  بعامل  املتعلقة  االتفاقيات 
هدفا يف حد ذاته بل مرحلة اأوىل لتطبيق 
اأن  املتحدث  واأكــد  ميدانيا،  املبادئ  هــذه 
تطبيق هذه املبادئ يجب اأن ت�شمنه اإدارة 
العمل والت�شغيل التي تتوفر على الو�شائل 
الب�شرية واملادية ال�شرورية وثقافة على 

جانب العمل الالئق.
اأكد  االجتماعي  باحلوار  يتعلق  وفيما 
حوار  �شمان  �شرورة  على  امل�شوؤول  نف�ص 
على  مفتوحا  و�ــشــامــل  فعلي  اجتماعي 
والعمال  وامل�شتخدمني  احلكومات  ممثلي 
الذي ي�شكلون كل الت�شكيلة املعنية ال�شيما 
الفئات  عــن  وممثلني  والن�شاء  ال�شباب 

اله�شة خ�شو�شا.
اأن  يجب  ــوار  احل هــذا  اأن  يقول  وخل�ص 
يف  فقط  ينح�شر  ال  واأن  وا�ــشــعــا  يــكــون 
بقوانني  املرتبطة  االجتماعية  امل�شائل 
جوانب  اإدراج  ــل  اأج مــن  العمل  وظـــروف 
ال�شيا�شات  غــــــرار  عــلــى  اأخــــــــرى 

اجلبائية واالقت�شادية.

ال�شيد  ا�شتلم  فقد  امل�شدر،  ذات  وح�شب 
امل�شدرة  الـــدول  منظمة  رئا�شة  عــرقــاب 
قبيل  متــت  مرا�شم  يف  )اأوبــــك(  للبرتول 
للجنة  ال17  االجتماع  اأ�شغال  انــطــالق 
الوزارية ملتابعة تنفيذ اتفاق اأوبك وخارج 
بهده  فيينا،   النم�شاوية  بالعا�شمة  اأوبك 
ت�شرف  اجلزائر  اأن  الوزير  قال  املنا�شبة، 
برئا�شة اجتماعات منظمة الدول امل�شدرة 
متمنيا   ،2020 �شنة  خالل  اأوبك  للبرتول 
باالإجنازات  حافلة  ال�شنة  هذه  تكون  اأن 
ال�شيد  وتابع  االأعــ�ــشــاء،  الــدول  مل�شلحة 
ت�شعى  كانت  اجلــزائــر  اأن  يقول  عــرقــاب 
الدول  بني  النظر  وجهات  لتقريب  دائما 
تاأميم  فــبــعــد  ــديــقــة،  ــ�ــش وال الــ�ــشــقــيــقــة 
انعقدت  ال�شبعينات،  بداية  يف  املحروقات 
مللوك  قمة  اأول   1975 �شنة  يف  باجلزائر 
وروؤ�شاء الدول االأع�شاء يف منظمة الدول 
امل�شدرة للبرتول )اأوبك(، التي �شدر عنها 
ي�شيف  باجلزائر،  االأول  الر�شمي  االإعالن 

ذات امل�شدر.
الوزير-  ي�شيف   - القمة  هذه  تبعت  وقد 
كل  يف  عقدت  للمنظمة،  اجتماعات  عدة 
كلها  كانت  ووهران،  العا�شمة  اجلزائر  من 
ناجحة، وح�شب الوزير فاإن اتفاق اجلزائر 

�شبتمرب   28 يف  عــقــد  الـــذي  الــتــاريــخــي، 
2016، و�شع اأ�ش�ص اإعالن التعاون بني دول 
املنظمة  يف  االأع�شاء  غري  الــدول  و  اأوبــك 
والذي اعتمدته 25 دولة منتجة للبرتول، 
العمل  على  اجلماعية  اأوبــك  قــدرة  اأثبت 
لل�شوق  واأعطى  الرا�شد  واحلكم  باملرونة 
خا�شة  و�شفافة،  وا�شحة  روؤية  البرتولية 
حول امل�شتوى ال�شهري للعر�ص لـ 25 دولة 
موقعة على االإعالن، وبعد اأن اأ�شار اأن اإعالن 
الوزير  اأكد  وتاريخًيا،  ناجحا  كان  التعاون 
مل�شلحة  جهودها  �شتوا�شل  اجلــزائــر  اأن 

املنتجني، امل�شتهلكني وال�شناعة البرتولية، 
لتجنب  والعمل  ال�شوق  تـــوازن  اأجــل  مــن 
البرتولية  ال�شوق  يف  اال�شتقرار  زعزعة 
مع  �شويا  �شيعملون  اأنهم  وتابع  العاملية، 
الإيجاد  االأع�شاء  وغــري  االأع�شاء  الــدول 
تعاوننا  ملوا�شلة  الكفيلة  والو�شائل  ال�شبل 
بني  امل�شتمر  احلــوار  اأ�ش�ص  على  واحلفاظ 
دول اأوبك والدول غري االأع�شاء يف اأوبك، 
وامل�شتهلكة،  املنتجة  البلدان  بني  وكذلك 

ي�شيف بيان وزارة الطاقة.

الطاقة  لوزارة  بيان  اأ�شار  ال�شدد  هذا  يف 
اللجنة  هــذه  اأعــ�ــشــاء  اأن  اإىل  اأمــ�ــص  اأول 
ال�شوق  و�شعية  درا�ــشــة  على  �شيعكفون 
املدى  على  واأفــاقــهــا  الدولية  البرتولية 
االأمـــر  يتعلق  كــمــا  واملــتــو�ــشــط،  الق�شري 
�شبط  مطابقة  م�شتويات  بدرا�شة  اأي�شا 
تعهدت  التي  بااللتزامات  مقارنة  االإنتاج 
يف  االأع�شاء  وغــري  االأع�شاء  البلدان  بها 

االأوبيب.
ــادث  ــاع، حت ــم ــت وعــلــى هــامــ�ــص هـــذا االج
الطاقة  وزير  نظرييه،  مع  عرقاب  ال�شيد 
ال�شعودي  املنجمية  ـــوارد  وامل وال�شناعة 
والوزير  �شلمان  بــن  العزيز  عبد  االأمـــري 
زاجنن،  بيجان  ال�شيد  للبرتول  االإيــراين 
وقـــد متــحــورت املــحــادثــات حـــول تطور 
ال�شيد  واأكد  واآفاقها،  البرتولية  االأ�شواق 
االأوبيب  رئا�شة  �شيتوىل  ــذي  ال عــرقــاب 
  ،2020 الفاحت من �شهر جانفي  ابتداء من 
بالتن�شيق  جهد  اأي  تدخر  لن  اجلزائر  اأن 
االأوبيب  يف  االأع�شاء  االأخرى  البلدان  مع 
وخارجها من اأجل حتقيق توازن يف ال�شوق 
ا�شتقرارها  و�شمان  الدولية  البرتولية 
وامل�شتهلكني  املــنــتــجــني  ملــ�ــشــالــح  ــة  ــدم خ
اأنهم  يقول  متابعا  البرتولية،  ولل�شناعة 

وغري  االأع�شاء  الــدول  مع  �شويا  يعملون 
االأع�شاء الإيجاد ال�شبل والو�شائل الكفيلة 
اأ�ش�ص  على  واحلــفــاظ  تعاوننا  ملوا�شلة 
وخارج  االأوبيب  دول  بني  امل�شتمر  احلــوار 
البلدان  بــني  وكــذلــك  جهة  مــن  ــب  ــي االأوب

املنتجة وامل�شتهلكة من جهة اأخرى.
اتفاق  ملتابعة  الوزارية  اللجنة  تتكفل  و 
�شنة  اأ�ش�شت  التي  االوبيب  اأوبيب-خارج 
لالجتماع  التعاون"  "بيان  عقب   2016
اأوبــيــب-خــارج  بــلــدان  املختلط  ــــوزاري  ال
االأوبيب، بال�شهر على حتقيق هذه االأهداف 

الإنتاج  االإرادي  التخفي�ص  تطبيق  بف�شل 
هذه  وت�شم  البلدان،  هذه  جلميع  البلدان 
االأوبيب  يف  اأع�شاء  بلدان  �شبعة  اللجنة 
واالإمارات  ال�شعودية  والعربية  )اجلزائر 
ـــعـــراق والــكــويــت  الــعــربــيــة املــتــحــدة وال
ونيجرييا وفينزويال( وبلدين غري ع�شوين 

يف املنظمة )رو�شيا وكازاخ�شتان(.
ملتابعة  الوزارية  اللجنة  و�شيكون اجتماع 
اتفاق اأوبيب-خارج االوبيب متبوعا بندوة 
االجتماع  برمج  حني  يف  ال177  االأوبيب 

الوزاري ال�شابع اأوبيب-خارج اأوبيب.

ملتابعة اتفاق اأوبيب- خارج اأوبيب يف فيينا

على هام�ش االجتماع االإقليمي االإفريقي ال14 ملنظمة 
العمل الدولية يف اأبيدجان

�صطيف 

جنح �شباب ينحدرون من بلدية عني وملان يف اجلهة اجلنوبية من والية �شطيف، يف رفع التحدي يف املجال الفالحي وهذا من خالل التوجه الإنتاج مادة 
اخل�شو�ض. وجه  على  منها  املادية  االإمكانيات  نق�ض  رغم  االآن  حلد  ناجحة  جتربة  يف  الوالية  تراب  عرب  االأوىل  االأحمر" للمرة  "الزعفران 

�سباب عني وملان يرفع�ن التحدي يف انتاج الزعفران الحمر 

ويعترب الزعفران االأحمر، من اأجود اأنواع 
الزعفران، ويبقى مادة نادرة يف االأ�شواق 
الكيلوغرام  �شعر  يبلغ  حيث  العاملية 
�شنتيم  مليون   500 نحو  منه  الــواحــد 
املاركات  اأف�شل  اإنتاج  اإ�شتعماله يف  نتيجة 
العاملية يف جمال العطور ومواد التجميل 
اأغلى  ثــاين  الزعفران  ويعترب  بفرن�شا، 

مادة بعد الذهب وتتنوع اإ�شتخداماته.
وتتطلب زراعة واإنتاج الزعفران ميزانية 

الفاخرة  لــالأنــواع  خا�شة  كبرية  مالية 
من  كيلوغرام  ن�شف  اإنتاج  اأن  حيث  منه، 
 75 عن  يقل  ال  ما  زرع  يتطلب  الزعفران 
ـــرة، وتــوجــد يف كــل زهـــرة نحو  األـــف زه
زهور  وتتفتح  الزعفران،  خيوط  من   3
حتى  فجرا  جمعها  ويتم  ليال  الزعفران 
وياأتي  ال�شم�ص،  �شوء  يف  لونها  تفقد  ال 
دقيقة  خــيــوط  �شكل  عــلــى  ــزعــفــران  ال
وكلما  برتقايل،  اأحمر  لون  ذات  و�شغرية 

كلما  احــمــرارا  اأكــرث  الزعفران  لــون  كــان 
كان ذا جودة عالية.  

لوالية  اجلنوبية  املنطقة  اأن  ورغـــم 
�شطيف معروفة اأكرث باإنتاج اأوراق التبغ، 
اإىل  التوجه  ف�شل  ال�شباب  بع�ص  اأن  اإال 
زراعـــة تــوابــل الــزعــفــران االأحــمــر على 
من  مالية  مداخيل  على  احل�شول  اأمــل 
هذا الن�شاط ال�شيما اأن التحاليل التي مت 
اإجراءها على بع�ص عينات االإنتاج، اأكدت 

اله�شاب  منطقة  يف  املنتج  الزعفران  اأن 
العامل  م�شتوى  على  االأف�شل  يعترب  العليا 
اإال  امل�شاعدة،  املناخية  للظروف  بالنظر 
اأن االإ�شكال الذي يواجه ال�شباب املمار�ص 
اأ�شعار  غالء  يف  يتمثل  الزعفران  لزراعة 
تبقى  والتي  اجليدة  النوعية  من  البذور 
ف�شال  للغاية  مرتفعة  ال�شباب  نظر  يف 
اأجل  من  اأف�شــــــل  األيـــــــات  اإيجـــــاد  عن 

ع. بت�شويق االإنتاج. 



بعد ت�سريح ترامب حول "ا�ستخدام القوة"

اأعربت املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية، فاتو بن�شودة، اأم�ض، عن قلقها ب�شاأن خطط الكيان ال�شهيوين ب�شم غور االأردن، فيما 
اعتربت اأنه حان الوقت التخاذ اخلطوات الالزمة لت�شل التحقيقات االأولية التي يجريها مكتبها ب�شاأن جرائم احلرب "املزعومة" يف 
ال�شفة الغربية اإىل نهايتها، حيث جاء ذلك يف التقرير الذي ي�شدره مكتبها عن االأن�شطة املتعلقة بالتحقيقات االأولية لعام 2019، 

وي�شتعر�ض حالة النزاعات املختلفة التي فتح مكتبها فيها حتقيقات اأولية.

ت�شريح  اأن  ال�شمالية  كوريا  ذكــرت 
ترامب،  دونــالــد  الأمريكي،  الرئي�ص 
ــار  اأث �شدها  الــقــوة  ا�ــشــتــخــدام  ــول  ح
جتاه  مواطنيها  كراهية" بني  "موجة 
تبعات  من  حمذرة  املتحدة،  الوليات 

تكرار هذا الت�شريح.
ــر  ــوزي ل الأوىل  ــة  ــب ــائ ــن ال ـــت  وقـــال
ت�شوي  ال�شمالية،  كــوريــا  خــارجــيــة 
اأم�ص  اأول  ن�شرته  بيان  يف  هــي،  �شون 
الر�شمية  الكورية  املركزية  الوكالة 
الــقــوة  ا�ــشــتــخــدام  عــن  احلــديــث  اأن 
الدميقراطية  كوريا  جمهورية  �شد 
ال�شعبية خالل قمة الناتو منذ ب�شعة 
العامل  يف  �شديدة  اأ�ــشــداء  اأثــار  اأيــام 
وت�شبب بالقلق، م�شيفة اأن ما يزيد من 
الأ�شلوب  هذا  اأن  هو  م�شاعرهم  خيبة 
ا�شتخدامه  على  ــدام  الإق مت  املجازي 
بحق  جماملة  اأي  دون  ع�شوائي  ب�شكل 
القيادة العليا الكرمية )يف اإ�شارة اإىل 
زعيم البالد، كيم جونغ اأون(، متابعة 
اأن هذا الأمر اأثار موجة من الكراهية 
من قبل �شعبهم جتاه الوليات املتحدة 
مرتفعة،  تزال  ل  والتي  والأمريكيني 
الكوري  ال�شعبي  اجلي�ص  اأو�شح  ولقد 
امل�شاألة،  هذه  من  ال�شارم  موقفه  فورا 

وهم يف وزارة اخلارجية ل ي�شتطيعون 
اأي�شاء اإخفاء ال�شتياء من ت�شريحات 
الرئي�ص ترامب، التي تعد غري منا�شبة 
على الإطالق ل �شيما اأنها تاأتي يف هذه 

اللحظة الأكرث ح�شا�شية.
عن  هــي،  �ــشــون  ت�شوي  ــت  ــرب اأع كما 
زلة  الت�شريح  هــذا  يكون  اأن  يف  اأملها 
ل�شان ولي�ص ا�شتفزازا متعمدا، م�شددة 
تهديدا  �شيمثل  الت�شريح  هذا  اأن  على 
اإىل  اإ�شارة  جاء  اأنــه  تبني  اإذا  خطريا 
الأيام التي جرى خاللها وراء املحيط 
�شن حرب كالمية خطرية منذ عامني، 
ال�شمالية  الكورية  امل�شوؤولة  وتعهدت 

برد بالدها على مثل هذه الت�شريحات 
قا�شية  بت�شريحات  تــكــرارهــا  ــال  ح

للغاية.
هام�ص  على  تــرامــب،  قــال  اأن  و�شبق 
و4   3 يومي  بلندن  الناتو  قمة  اأعمال 
بالزعيم  يوؤمن  يزال  ل  اإنه  دي�شمرب، 
العالقات  وا�شفا  ال�شمايل،  الــكــوري 
كيم  اأن  اأ�شاف  لكنه  باجليدة،  بينهما 
ال�شواريخ،  اإطـــالق  يحب  اأون  جونغ 
املتحدة  الـــوليـــات  اأن  اإىل  مــ�ــشــريا 
ال�شمالية  القوة �شد كوريا  �شت�شتخدم 

حال وجود �شرورة لذلك.

اإىل  فرن�شا  م�شتوى  على  اإ�شراب  اأدى 
البالد،  اأنحاء  معظم  يف  احلركة  �شل 
اإىل  الأ�شخا�ص  اآلف  مئات  نزل  فيما 
ال�شوارع لالحتجاج على خطة لإ�شالح 
الرئي�ص،  بها  تعهد  التقاعد  نــظــام 

اإميانويل ماكرون.
الإ�شالح  خطة  اإن  النقابات  وتقول 
العمل  عــلــى  املـــاليـــني  �ــشــتــجــرب  ـــذه  ه
اقتطاعات  مواجهة  اأو  اأطول  لفرتات 
ــراب  الإ�ــش خلفية  وعــلــى  ــا،  ــزاي امل يف 
ال�شكك  قطارات  رحالت  اإلغاء  مت  لقد 
"املرتو"  الأنفاق  وقطارات  احلديدية 
اجلوية،  الرحالت  وبع�ص  واحلافالت 
قدمت  اأو  املدار�ص  معظم  اأغلقت  فيما 
خدمة ح�شانة فقط، ما اأجرب العديد 

اأو  املنزل  يف  البقاء  على  ــايل  الأه من 
العثور على حلول بديلة.

اإىل  �شخ�ص  اآلف   806 قرابة  ونزل 
حلول  قبيل  فرن�شا  اأنحاء  يف  ال�شوارع 
تقول  فيما  ر�شمية،  اأرقام  وفق  امل�شاء، 
و�شل  العدد  اأن  النقابات  من  العديد 
ملليون ون�شف املليون �شخ�ص، حيث ذكر 
اإيف فرييه الأمني العام لنقابة "القوى 
باري�ص  مظاهرة  م�شتهل  يف  العاملة" 
اأنهم مل ي�شهدوا مثل هذه امل�شاركة منذ 
وقت طويل جدا، متابعا اأنهم يتوقعون 
هذه  حجم  ترى  اأن  الآن  احلكومة  من 
ال�شامل  نظامها  اأن  تفهم  واأن  التعبئة 

فكرة �شيئة.
ورغم اأن مظاهرة باري�ص بداأت ب�شكل 

يــرتــدون  متظاهرين  اأن  اإل  �شلمي 
وقت  يف  النار  اأ�شرموا  �شوداء  مالب�ص 
وه�شموا  تــخــزيــن  مبــقــطــورة  لحـــق 
بال�شرطة  دفــع  مــا  املتاجر  واجــهــات 
امل�شيل للدموع لوقف  الغاز  اإطالق  اإىل 
على  وقــعــت  الــتــي  التخريب  ــال  ــم اأع
ب�شرق  اجلمهورية  �شاحة  من  مقربة 
الغاز  اأي�شا  ال�شرطة  واأطلقت  باري�ص، 
امل�شيل للدموع يف مدينة نانت )غرب( 
حيث اندلعت مواجهات بني املتظاهرين 

مع الإطفائيني وعنا�شر الأمن.
الآن  حتى  �شخ�شا   90 توقيف  ومت 
يف العا�شمة الفرن�شية بح�شب �شرطة 
ــول الـــظـــالم كــان  ــل بــاريــ�ــص، ومـــع ح

املتظاهرون ل يزالون يف ال�شاحة.

وجه رئي�ص حكومة ت�شريف 
الأعمال اللبنانية �شعد 

احلريري ر�شائل اإىل قادة 
بع�ص الدول منها ال�شعودية 

وفرن�شا ورو�شيا وال�شني 
واأمريكا، طالبا م�شاعدة لبنان 

بتاأمني اعتمادات لال�شترياد 
من هذه الدول.

وذكر املكتب الإعالمي 
للحكومة يف بيان �شدر عنه 

اأم�ص، اأن طلب احلريري جاء 
يف اإطار اجلهود التي يبذلها 
ملعاجلة النق�ص يف ال�شيولة، 

وتاأمني م�شتلزمات ال�شترياد 
الأ�شا�شية للمواطنني، مبا 

ي�شمن ا�شتمرارية الأمن 
الغذائي واملواد الأولية 

لالإنتاج ملختلف القطاعات.
واأ�شاف البيان اأن الر�شائل 

�شملت كال من العاهل 
ال�شعودي امللك �شلمان بن عبد 

العزيز، الرئي�ص الفرن�شي 
اإميانويل ماكرون، الرئي�ص 

الرو�شي فالدميري بوتني، 
الرئي�ص امل�شري عبد الفتاح 

ال�شيا�شي، الرئي�ص الرتكي 
رجب اأردوغان، رئي�ص الوزراء 

ال�شيني يل كيكيانغ، رئي�ص 
الوزراء الإيطايل جيو�شيبي 

كونتي، ووزير اخلارجية 
الأمريكي مايك بومبيو.

ــا تــتــابــع بقلق  ــه اأن وكــتــبــت بــنــ�ــشــودة 
العملية  خــالل  املــقــدمــة  املــقــرتحــات 
�شتعر�ص  التي  الأخـــرية،  النتخابية 
اإ�شرائيل  �شم  ب�شاأن  الكني�شت،  على 
ال�شفة  يف  الأردن  )غـــــور(  وادي 
يف  ــز  رك املكتب  اإن  وقــالــت  الغربية، 
املزعومة  احلرب  جرائم  على  حتليله 
يف  مبا  الغربية،  ال�شفة  يف  املرتكبة 
جوان   13 منذ  ال�شرقية  القد�ص  ذلك 
املكتب  فــاإن  ال�شدد،  هذا  يف  م�شيفة   ،
جــمــع مــعــلــومــات عــن خمــتــلــف اأنــــواع 
بتحليلها،  وقام  املزعومة  الإجــراءات 
مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على الأن�شطة 
مار�شتها  التي  بال�شتيطان  ال�شلة  ذات 
اإىل  تــرقــى  الــتــي  ــالل  ــت الح �شلطات 
من   8 املــادة  مبوجب  اجلرائم  م�شتوى 
منذ  اأنه  اإىل  م�شرية  الأ�شا�شي،  النظام 

ت�شري  املتاحة  واملعلومات   ،1967 عام 
يف  الإ�شرائيلي  املدين  الوجود  اأن  اإىل 
ال�شرقية  والقد�ص  الغربية  ال�شفة 
م�شتوطن  األــف   600 نحو  اإىل  منا  قد 
يعي�شون يف 137 م�شتوطنة معرتف بها 

الإ�شرائيلي،  الحتالل  قبل  من  ر�شمًيا 
اإ�شرائيلًيا كبرًيا  12 'حيا'  مبا يف ذلك 
ونحو  القد�ص،  من  ال�شرقي  اجلــزء  يف 
'بوؤر  اأو  مرخ�شة  غري  م�شتوطنة   100
ا�شتيطانية'، واأ�شافت اأنه وا�شل املكتب 

بجرائم  تتعلق  معلومات  تلقي  اأي�شا 
الحتالل  ارتكبها  اأنها  يزعم  ــرى  اأخ
يف ال�شفة الغربية مبا يف ذلك القد�ص 
ال�شرقية، والتي قد تندرج �شمن نطاق 
ب�شاأن  الأ�شا�شي  النظام  من   7 املــادة 
تتعلق  حيث  الإن�شانية،  �شد  اجلرائم 
وترحيل  ونــقــل  ا�ــشــطــهــاد  بــجــرميــة 
التمييز  جرمية  عن  ف�شاًل  املدنيني، 
ركز  بــغــزة،  يتعلق  وفيما  العن�شري، 
على  حتليله  الأول  املــقــام  يف  املكتب 
اجلرائم التي ُيزعم اأنها ارتكبت خالل 
الأعمال العدائية التي وقعت يف غزة 
بني 7 جوان و26 اأوت 2014، ويف هذا 
ال�شدد، قام املكتب بتحليل ال�شلوكيات 
الدفاع  جلي�ص  ال�شلة  ذات  املزعومة 
ــات  ــوع ــم الإ�ـــشـــرائـــيـــلـــي وعـــــدة جم

فل�شطينية م�شلحة اأثناء النزاع.
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ذكرت و�شائل اإعالمية، اأن جمهولني هاجموا القاعدة الأمريكية 
ال�شمايل  الزور  دير  بريف  النفطي  العمر  بحقل  ال�شرعية  غري 
و�شول  مع  تزامنا  جاء  الهجوم  اأن  الو�شائل،  واأو�شحت  ال�شرقي، 
م�شرية  ولوج�شتية،  ع�شكرية  معدات  حتمل  ال�شاحنات  من  رتل 
اإىل اأن القوات الأمريكية ترد على الهجوم بق�شف مدفعي وقنابل 
الدميقراطية"  �شوريا  "قوات  م�شوؤول يف  نفى  املقابل،  م�شيئة، يف 
متواجد بحقل العمر النفطي وقوع اأي هجوم، موؤكدا يف ت�شريحات 
اأن هناك تدريبات م�شرتكة مبختلف اأنواع الأ�شلحة بني التحالف 
و"ق�شد" داخل احلقل، وف�شر البع�ص الأ�شوات الناجمة عن هذه 

التدريبات امل�شرتكة باأنها هجوم.

هجوم  يف  اأم�ص،  اأول  الأفغانية،  ال�شرطة  من  عنا�شر   10 ُقتل 
م�شلح حلركة طالبان على خمفر بولية قندوز �شمايل البالد.

حممد  قندوز  يف  ال�شورى  جمل�ص  لرئي�ص  ت�شريح  يف  ذلك  جاء 
هجوما  �شنوا  طالبان  م�شلحي  اأن  اأيوبي  اأكد  حيث  اأيوبي،  يو�شف 
على مفخر يف بلدة "اإمام �شاحب" بولية قندوز، م�شيفا اأن الهجوم 
اأ�شفر عن اإ�شابة 3 عنا�شر من ال�شرطة، وقال اإن ال�شتباكات بني 

الطرفني اأ�شفرت عن خ�شائر يف �شفوف طالبان.

يف  الأخرية،  اخلم�شة  الأيام  خالل  م�شرعهم  �شخ�شا   18 لقي 
ا�شتباكات بني قوات الأمن املوزمبيقية وجمموعات م�شلحة.

واأو�شحت و�شائل اإعالم حملية، اأن ال�شتباكات وقعت يف منطقة 
م�شلحة،  جمموعات  اأن  م�شيفة  البالد،  �شمايل  دلغادو،  جابو 
ت�شن منذ 5 اأيام هجمات على اأماكن يقطن فيها مدنيون يف جابو 
دلغادو، وا�شتهدفت املجموعات امل�شلحة، املدنيني واأحلقت اأ�شرارا 

كبرية بالأرا�شي الزراعية، بح�شب امل�شادر نف�شها.
من  و12  مدنيني،  و5  اأمن  عن�شر  قتل  ال�شتباكات،  وخالل 

املجموعات امل�شلحة.

�شلم 306 من النف�شاليني الروانديني �شرقي جمهورية الكونغو 
جاء  الكونعولية،  لل�شلطات  اأم�ص،  اأول  اأنف�شهم،  الدميقراطية، 
ذلك بح�شب ت�شريحات �شحفية اأدىل بها، العميد، ليون ريت�شارد 
كا�شونغا، املتحدث با�شم جي�ص الكونغو، حيث ذكر كا�شونغا اأن ما 
يقرب من 306 من النف�شاليني الروانديني ا�شت�شلموا باأ�شلحتهم 
البالد،  �شرقي  تابعة لولية كيفو اجلنوبية،  للجي�ص يف منطقة 
لتحرير  الدميقراطية  "القوات  لتنظيم  ينتمون  اأنهم  اإىل  م�شرًيا 
يجدو  مل  النف�شاليني  اأن  الع�شكري  املتحدث  مو�شحا  رواندا"، 

فر�شة للهرب بعد تدمري مقراتهم بالولية املذكورة.

ُقتل 11 �شخ�شا على الأقل، واأ�شيب 34 اآخرون، اأول اأم�ص، 
�شقز  مبدينة  زفاف  بقاعة  ليال  للغاز  انفجار  وقع  عندما 

مبحافظة كرد�شتان غربي اإيران.
حمافظ  نائب  بها  اأدىل  ت�شريحات  بح�شب  ذلك  جاء 
كرد�شتان لل�شوؤون ال�شيا�شية والأمنية، ح�شني خو�ص اإقبال 
احلالة  اأن  اإىل  م�شريا  اأطفال،  القتلى  معظم  اإن  قال  الذي 
ال�شحية لثالثة من اجلرحى وخيمة، موؤكدا اأنه مت اإعالن 
�شقز  مبدينة  ال�شحية  املراكز  كافة  يف  الطوارئ  حالة 
واملدن القريبة منها ل�شتقبال امل�شابني وتقدمي اخلدمات 

العالجية ال�شريعة لهم.

مقتل 10 من عنا�سر ال�سرطة 
بهج�م لطالبان �سمايل اأفغان�ستان

مقتل 18 �سخ�سا يف ا�ستباكات بني 
ق�ات الأمن وم�سلحني مب�زمبيق

الك�نغ�  �سرقي  انف�ساليني    306
ي�سلمــــــــ�ن اأنف�سهم للجي�ض

انفجار  جّراء  قتيال    11
ا�سط�انات غاز بعر�ض يف اإيران

 جمه�ل�ن يهاجم�ن قاعدة اأمريكية 
يف ريف دير الزور ب�س�ريا

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل ب�ساأن  قلقها  عن  الدولية" تعرب  "اجلنائية 
خطط اإ�سرائيل ل�سم غـــــ�ر الأردن

ك�ريا ال�سمالية حتذر ال�ليات املتحدة 

اإ�سراب واحتجاجات حا�سدة ت�سل احلركة بفرن�سا

احلريري يبعث 
ر�سائل اإىل مل�ك 

وروؤ�ساء دول وحك�مات 
مل�ساعدة لبنان

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د
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اأم�شية   1945 ماي   08 ملعب  يحت�شن 
وفاق  بني  واعــدة  حملية  مــبــاراة  اليوم 
يف  مليلة  عــني  جمعية  واجلـــار  �شطيف 
امل�شلطة  العقوبة  ب�شبب  اجلمهور  غياب 
على الوفاق من طرف الرابطة املحرتفة، 
ال�شطايفية عن نقاط  الت�شكيلة  وتبحث 
اأجــل اخلروج  من  املــبــاراة  هــذه  الفوز يف 
جدول  يف  للفريق  ال�شعبة  الو�شعية  من 
املــدرب  اأ�شبال  يتواجد  حيث  الرتتيب 
الكوكي يف املرتبة الـ12 يف الرتتيب، ومت 
تعيني احلكم اأيت عمر لإدارة املباراة بني 

الوفاق واجلمعية.
ويغيب عن الت�شكيلة ال�شطايفية لالأ�شبوع 
بوقلونة  املهاجم  الــتــوايل  على  الــثــاين 
ف�شال  الإ�شابة  من  معاناته  تبني  اأن  بعد 
فيما عرفت  املعاقب،  املدافع منديل  عنه 
تدريبات الفريق عودة الثالثي ر�شواين 
التي  الإ�شابات  من  تعافيهم  بعد  وتبي 
اإ�شرتجاع  عن  ف�شال  منها  يعانون  كانوا 
الذي  بو�شوف  ال�شاب  املهاجم  خدمات 
للطاقم  الرابحة  الأوراق  اأحد  يكون  قد 

الفني يف مباراة اليوم.
اأن املباراة  واإعرتف املدرب نبيل الكوكي 
�شتكون �شعبة بالنظر لقوة املناف�ص الذي 

الفارطة  اجلــولــة  يف  كبريا  ــوزا  ف �شجل 
فاإنه  ملعبه  ــارج  خ وحتى  ميدانه  على 
الكوكي  وقــال  املــريا�ــص،  �شعب  مناف�ص 
كبرية  خ�شارة  يعترب  اجلمهور  غياب  اأن 
يقدمه  كان  الذي  للدعم  بالنظر  للوفاق 
اأن  الكوكي  وختم  للت�شكيلة،  مرة  كل  يف 
النواحي  جميع  من  جاهزة  الت�شكيلة 
بالنقاط  الظفر  اأجــل  من  اليوم  ملباراة 
اأخر  خيارا  ميلك  ل  الوفاق  لأن  الثالثة 
احلديث  يبقى  فيما  الفوز،  حتقيق  غري 
موؤجال  املــدرب  نظر  يف  الت�شريحات  عن 

اإىل ما بعد نهاية مرحلة الذهاب.
على �شعيد اآخر، وبعد قرابة اأ�شبوع من 

احلرب الكالمية مت طي �شفحة اخلالف 
التجارية  لل�شركة  ــعــام  ال املــديــر  بــني 
الأ�شبق  والرئي�ص  حلفاية  فهد  للوفاق 
هام�ص  على  وهـــذا  �ــشــرار  احلكيم  عبد 
للرئا�شيات  املرت�شح  نظمها  ع�شاء  ماأدبة 
�شطيف، حيث  ميهوبي مبدينة  عزالدين 
متطي �شفحة اخلالف نهائيا بني الرجلني 
يف  اجلميع  اإرتياح  اأثــار  الذي  الأمــر  وهو 
بيت الوفاق، علما اأن الإدارة ال�شطايفية 
مليهوبي  خا�ص  تكرمي  جهتها  من  قدمت 
يحمل  للوفـــــاق  قميــــــ�ص  يف  يتمــــثل 

اإ�شم ميهوبي. 

ت�شتقبل ت�شكيلة اإحتاد ب�شكرة اأم�شية اليوم 
ال�شيف اأهلي الربج مبلعب العالية بداية من 
الثالثة زوال يف مقابلة مربجمة دون ح�شور 
اجلمهور نظري العقوبة امل�شلطة على الإحتاد، 
وتبحث ت�شكيلة الإحتاد عن حتقيق الفوز من 
على  والتاأكيد  الرتتيب  يف  اأكرث  التقدم  اأجل 
حيث  الفارطة  اجلولت  يف  املحققة  النتائج 
جمع الإحتاد 4 نقاط يف اللقاءين ال�شابقني، 
مباراة  اإدارة  مهمة  التحكيم  جلنة  واأ�شندت 
مبعية  وغازي  حمالوي  ن�شيب  للثالثي  اليوم 

احلكم الرابع قراب�شي.
املباراة  هــذه  يف  الإحتـــاد  ت�شكيلة  وتفتقد 
خلــدمــات الــثــالثــي �ــشــيــود، بــن مـــربوك وبن 
فيما  الإ�شابة  من  معاناتهما  نتيجة  قويدر 
املدرب  ت�شرف  حتت  اخليارات  باقي  �شتكون 
حتقيق  �شرورة  على  األح  الذي  لكناوي  نذير 
اأن كل الظروف  املباراة خا�شة  الفوز يف هذه 
يف �شالح ت�شكيلة "اخل�شراء" من اأجل حتقيق 
الذهاب  مرحلة  اإنــهــاء  بغية  الــهــداف  هــذا 
اأن  املنتظر  ومــن  ممكنة،  مرتبة  اأف�شل  يف 
الرئي�ص  بقيادة  ـــاد  الإحت اإدارة  تخ�ش�ص 
اأجل  من  لالعبني  مغرية  منحة  عي�شى  بن 

حتفيزهم على حتقيق الفوز.
اإىل ب�شكرة  اأهلي الربج فتنقلت  اأما ت�شكيلة 
دوما  فرانك  الفرن�شي  الرئي�شي  املدرب  دون 
اإىل  الفريق  اإدارة  من  برتخي�ص  تنقل  الذي 
وبدار  م�شعودي  الثنائي  وي�شرف  كمبوديا، 
وطموحهما  املــبــاراة  هــذه  يف  الت�شكيلة  على 
�شعوبة  رغــم  اإيجابية  بنتيجة  العودة  هو 
املهمة خا�شة اأن الت�شكيلة �شتكون مكتملة يف 
غلى  وعودته  الإ�شابة  من  خياط  تعايف  ظل 

املناف�شة الر�شمية.
الالعب  عقد  بف�شخ  الأهــلــي  اإدارة  وقامت 
عدم  ب�شبب  الفارطة  ــام  الأي خالل  غيزلن 
ويف  منه،  املطلوب  بامل�شتوى  الالعب  ظهور 
جن�شية  مــن  لعــب  مــع  الإتــفــاق  مت  املقابل 
القدوم  اأجل  من  "موكمبو"  يدعى  كونغولية 
على  التجارب  اإجراء  يف  وال�شروع  الربج  اإىل 
يف  الربايجي  التعداد  مع  مبكانة  الظفر  اأمل 
اإنتظار  يف  وهــذا  ال�شتوية  التحويالت  فرتة 
له  الأهلي  اأن  مبا  املتبقية  ال�شفقات  ح�شم 
احلق يف التعاقد مع 03 لعبني وفق القوانني 

اجلديدة للفاف. 

ح�شمت نتيجة التعادل املقابلة 
مولودية  اجلارين  بني  املحلية 
قاي�ص  �شباب  وم�شت�شيفه  باتنة 
ماي   8 ملعب  احت�شنها  الــتــي 
والتي  قاي�ص،  مبدينة   1945
جاءت حل�شاب اجلولة الـ13 من 
عمر بطولة الق�شم الثاين هواة، 
يف  هدف  بنتيجة  اللقاء  وانتهى 
القائد  رفقاء  ليبقى  �شبكة،  كل 
لزهر حاج عي�شى يف �شكة النتائج 
ال�شاد�شة  للمقابلة  اليجابية 
لقاءين  باحت�شاب  التوايل  على 

يف مناف�شة كاأ�ص اجلمهورية.
هذا وبالرغم من ان الفريق مل 
ال  ــرية  الأخ خرجته  يف  ينهزم 
املتناول  يف  كــان  فــوزا  �شيع  انــه 
من  الأول  ال�شوط  يف  وخا�شة 
ــــن �ــشــيــع اخلــط  املــــبــــاراة، ىاي
ــــاده فــار�ــص  ــــذي ق ـــي ال ـــام الم
الفر�ص  مــن  الــعــديــد  �شنيقر 
الوقت  يف  للت�شجيل،  ال�شانحة 
من  الر�ــص  ا�شحاب  متكن  الذي 
من  ــاي  جن احلــار�ــص  �شباك  هــز 
�شربة جزاء احتج عليها لعبي 
البوبية مطول، ليحافظ بعدها 
املــحــلــيــني عــلــى تــقــدمــهــم رغــم 
ال�شغط من جانب املولودية اىل 
اين  املــبــاراة  انفا�ص  اخــر  غاية 
عي�شى  حاج  لزهر  القائد  متكن 
اذ  الهزمية  من  فريقه  انقاذ  من 
حمكمة  وبراأ�شية  هدفا  �شجل 
الـ92 معيدا فريقه  يف الدقيقة 
من بعيد، لينتهي اللقاء بنتيجة 

هدف يف كل �شبكة.
فريق  يرتاجع  التعادل  وبهذا 
�شلم  ــى  ــل ع ــة  ــن ــات ب مـــولـــوديـــة 
ان  وبعد  حيث  العام،  الرتتيب 
البي�ص  اللونني  ا�شحاب  كــان 

يف  الو�شافة  يحتلون  وال�ــشــود 
اىل  تراجعوا  املا�شية  اجلولة 

بر�شيد  الـــــــــخام�ص  املركـــــز 
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من  باتنة  �شباب  فريق  متكن 
الإطاحة ب�شيفه احتاد خن�شلة 
�شفوحي  ال�شهيد  ملعب  عــلــى 
حل�شاب  لــقــاء  يف  اأمـــ�ـــص،  اأول 
وكــان  ع�شر،  الثالثة  اجلــولــة 
والأحمر  الأزرق  الزي  اأ�شحاب 
لتحقيق  وعــزميــة  اإرادة  اأكــرث 
للبيت  الهدوء  لإعادة  النت�شار 
الأورا�شي، ومل تكن مهمة الكاب 
يف الظفر بالنقاط الثالث �شهلة 
مدينة  اإىل  قـــدم  فــريــق  اأمــــام 
بنتيجة  العودة  اأجل  من  باتنة 
ايجابية، وتبقى ا�شتعادة ن�شوة 
النــتــ�ــشــارات بــعــد فـــرتة فــراغ 
اأهم مكا�شب مواجهة اأول اأم�ص، 

�شي�شمح  "ليا�شمكا"  اأمام  فالفوز 
بالتنف�ص  الأورا�ــشــيــة  للكتيبة 
بالنف�ص  الثقة  قليال وا�شرتجاع 
التي  الكبرية  ال�شغوطات  بعد 

املا�شية،  الــفــرتة  يف  عا�شوها 
النقاط  الإبــقــاء  فـــاإن  وعليه 
�شفوحي  ال�شهيد  مبلعب  الثالث 
ل�شكة  الكاب  قطار  باإعادة  مكن 
اإىل  العودة  وباملرة  ال�شحيحة 

الو�شافة.
التون�شي  املــدرب  م�شاعد  وعرب 
عن  املباراة  عقب  عبيد  ريا�ص 
انتهى  التي  للنتيجة  ارتياحه 
املن�شرم،  اخلمي�ص  لقاء  عليها 
لالعبيه  �شمح  ذلك  واأن  خا�شة 
وا�شرتجاع  مــوؤقــتــا  بالتنف�ص 
الثقة يف اإمكاناتهم على خلفية 
ــرت فيهم  اأث التي  الــفــراغ  فــرتة 
مع تعادل �شلغوم العيد وخ�شارة 
املتحدث  يخف  ومل  ال�شاوية، 
فريقه  واجهها  التي  ال�شعوبات 
اأن  ــع  ــم اأج كــمــا  خن�شلة  اأمــــام 
اإ�شافة  اأعطى  البدين  ــردود  امل
من  اأ�ــشــبــالــه  مكنت  ايــجــابــيــة 
ناهيك عن  اللقاء بذكاء  ت�شيري 
يعك�ص  مــا  الــوا�ــشــح  �شمودهم 
العام  التح�شن اليجابي لالأداء 
موا�شلة  انــتــظــار  يف  لــلــفــريــق 
التحديات  �شوء  على  التاأكيد 
مبواجهة  ــة  ــداي ــب وال املــقــبــلــة 

تب�شة.

حاج عي�سى ينقذ �لبوبية من �لهزمية 
ويفتك نقطة ثمينة من قاي�س 

�لـــديـــكـــلـــيـــك ــــدث  ــــح ــــــاب" ي ــــــك "�ل
�لـــــو�ـــــســـــافـــــة  ــــد  ــــي ــــع ــــت ــــس ــــ� وي  

�لوفاق يبحث عن �لإنت�سار للخروج من منطقة �خلطر 
�لإحتاد للتقدم يف �لرتتيب و"ل�سام" من �أجل تاأكيد �لعودة �لقوية 

و�لأهلي للعودة باأخف �لأ�سر�ر 

�إحتاد ب�سكرة - �أهلي برج بوعريريج
وفاق �سطيف - جمعية عني مليلة 

مولودية باتنة 
�سباب باتنة

اأمري.ج

عبد الهادي. ب   
عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

اأن  ال�شباب  اأن�شار  من  العديد  عرب 
مهمة البقاء هذا املو�شم �شتكون �شعبة 
الفارط  املو�شم  مــن  واأ�ــشــعــب  للغاية 
اإىل  تعبريهم  حد  على  يعود  وال�شبب 
املو�شم  الفريق كانت متلك  اأن ت�شكيلة 
الفارط بع�ص الالعبني املميزين الذين 
باإمكانهم �شنع الفارق لكنها هذا املو�شم 
متلك تعدادا �شعيفا للغاية ول يوجد 
خا�شة  الــفــارق  �شنع  باإمكانه  لعــب 
الالعبني  هــوؤلء  اأن  مبا  الديار  خــارج 
فوق  حتى  الــفــارق  �شنع  عــن  عــجــزوا 
اأر�شية ميدانهم، فاملباريات التي تنتظر 
الت�شكيلة يف مرحلة العودة نارية وهي 
كلها فرق لن تت�شامح مع ال�شباب وهو ما 

�شيزيد من �شعوبة املاأمورية.
 كما اأن الت�شكيلة خيبت الأمال املعلقة 
عليها من اأجل العودة بنتيجة اإيجابية 

العيد  ب�شلغوم  املــظــاهــرات  ملعب  مــن 
بوقرانة  اأمــام  الهزمية  اأذيــال  وجــرت 
منطقية  تعترب  الهزمية  هذه  بثنائية 
جمرياتها  اإىل  بالنظر  بعيد  حد  اإىل 
التي  الت�شكيلة  قّدمته  الذي  واملــردود 
خ�شو�شا  خمتلفني  بوجهني  ظــهــرت 
الإطار  خارج  كانت  الثاين  ال�شوط  يف 
املحلي  للفريق  املــبــادرة  زمــام  وتركت 
منذ  منطقه  فــر�ــص  مــن  متــّكــن  الـــذي 

بالو�شول  لــه  �شمح  مــا  وهــو  الــبــدايــة 
مرتني  بوالوذنني  احلار�ص  �شباك  اإىل 
الفريق  تراجع  امل�شجل  التعرث  وكلف 
يف الرتتيب وكان من املفرت�ص بالنظر 
بنقطة  العودة  املواجهة  طبيعة  اإىل 
وبالنظر  فالفريق  الأقل  على  التعادل 
بات  الو�شعية  هــذه  الو�شعية  لهذه 
خالل  منا�شب  عــدة  بتدعيم  مطالب 
اأن  الأن�شار  ويخ�شى  ال�شتوي  املريكاتو 

ال�شطر  يف  فريقهم  اإخفاقات  تتوا�شل 
ترتيب  و�شرورة  البطولة  من  الثاين 

البيت خالل فرتة توقف البطولة.
هذا ورغم التفاوؤل الذي يبديه لعبو 
يف  مطلوبا  يبقى  احلذر  اأن  اإل  الفريق 
املبارتني املتبقيتني من مرحلة الذهاب 
والتي �شتحدد م�شري وم�شتقبل الفريق 
الفريق  اأمام  ومــازال  البطولة  هذه  يف 
التالغمة  اأمام  للغاية  �شعبة  مباريات 
جمربا  ال�شباب  �شيكون  والتي  وقاي�ص 
ــفــاو�ــص فــيــهــا بــ�ــشــكــل جيد  ــت عــلــى ال
وخا�شة تلك التي �شتلعب خارج اأ�شوار 
اأمــام  الرحمان"  عبد  "عالق  ملعب 
قاي�ص كل هذا يجعل م�شتقبل الفريق 
يتحدد  �شوئه  على  �شاخن  �شفيح  على 

هدف الفريق.

�لهز�ئم تتو�ىل و�ل�سالحف على �سفيح �ساخن..! 
�سباب عني فكرون

اأحمد اأمني. ب
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�حتاد خن�سلة مولودية �لعلمة 

�حتاد عني �لبي�ساء - �حتاد تب�سة

جنم بوعقال - �سباب بئر �لعر�ش 

مولودية ق�سنطينة 

العاي�ص.�ص

اأحمد اأمني ب/ عبا�شي.ع

بدري.ع

مع  اإتفاق  اإىل  العلمة  مولودية  اإدارة  تو�شلت 
على  الإ�ــشــراف  اأجـــل  مــن  با�شا  ـــدرب  امل

للفرق فيما تبقى  الفنية  العار�شة 
وخالفة  اجلــــاري  املــو�ــشــم  مــن 

التوهامي  ال�شابق  املـــدرب 
ف�شل  بعد  وهذا  �شحراوي 

الــتــي جرت  املــفــاو�ــشــات 
�شعد  امل�شري  التقني  مع 
املنتظر  ومــن  الــبــقــري، 
اأن ي�شرع املدرب اجلديد 
يف عمله مع الفريق بعد 

مع  العقد  على  توقيعه 
بــدايــة الأ�ــشــبــوع اجلــاري 

ي�شرف  مــدرب  ثالث  ليكون 
ــد كـــل من  ــع ــى الــفــريــق ب ــل ع

�شحراوي وبلهو�شات، ومت الإتفاق 
لعب  �شرورة  على  وبا�شا  امل�شريين  بني 

اأن عقد املدرب  الأدوار الأوىل يف البطولة، علما 
نهاية  غاية  اإىل  ميتد  اخلــروب  جلمعية  ال�شابق 

املو�شم اجلاري. 
وقررت الرابطة املحرتفة تاأجيل جميع مباريات 
اجلولة الـ 14 من البطولة والتي كانت مقررة نهار 
14 دي�شمرب القادم ب�شبب قرار  اإىل تاريخ  اليوم 
الرابطة  اأندية  اأغلب  طرف  من  املتخذ  املقاطعة 
طرف  ــن  م ـــايل  امل بــالــدعــم  للمطالبة  الــثــانــيــة 
ال�شلطات العمومية، واإ�شتقبل الطاقم الفني خرب 
جاهزية  لنق�ص  بالنظر  كبري  باإرتياح  التاأجيل 

التدريبات  عن  اإ�شراب  يف  دخلت  التي  الت�شكيلة 
تعود  اأن  قبل  ال�شابقة  احل�ش�ص  خالل 
الأمور اإىل ن�شابها بداية من ح�شة 
الوقت  و�شيكون  الأربعاء،  يوم 
كافيا اأمام الطاقم الفني من 
اأجل حت�شري الت�شكيلة من 
ملباراة  الــنــواحــي  جميع 
وتلقى  بجاية،  �شبيبة 
وعودا  املولودية  لعبو 
ــــور  ــب ثـــالثـــة اأج بــ�ــش
واحـــدة  دفــعــة  �شهرية 
البنكية  ح�شاباتهم  يف 
ــوع الــقــادم  ــب ــش خـــالل الأ�
املــال  امل�شكل  ت�شوية  بعد 
والإداري الذي كان يعاين منه 

الفريق.
ال�شركة  يف  املــ�ــشــاهــمــون  واأعـــــرب 
من  اإمتعا�شهم  عن  العلمة  ملولودية  التجارية 
اخلطوة التي اأقدمت عليها اإدارة الفريق من خالل 
الرئا�شية،  لالإنتخابات  املرت�شحني  اأحد  م�شاندة 
غري  الت�شرف  هــذا  اأن  امل�شاهمون  اإعــتــرب  حيث 
الفريق  اإبعاد  املفرو�ص  من  وكان  متاما  مدرو�ص 
رئي�ص  غياب  اأثـــار  كما  ال�شيا�شي،  اجلــانــب  عــن 
جمل�ص الإدارة �شالح كراو�شي عن اإجتماع اأندية 
الرابطة الثانية اإ�شتغراب اجلميع كون املولودية 
الناحية  من  كثريا  ت�شررت  التي  الفرق  بني  من 

املالية خالل املو�شم اجلاري. 

الذي  خن�شلة  احتــاد  وفــد  ا�شتنكر 
اخلمي�ص  يوم  زوال  باتنة  اإىل  تنقل 
ـــام فــريــق اجلــار  ــاراة اأم ــب لإجــــراء امل
 13 الـ  اجلولة  حل�شاب  باتنة  �شباب 
من عمر بطولة الق�شم الثاين هواة يف 
كرم  اأن  بحيث   ، ال�شرقية  جمموعتها 
ح�شب  امل�شتوى  يف  يكن  مل  ال�شيافة 
ادارة احتاد خن�شلة التي اعتربت اأنه 
ملعب  الفريق  حافلة  و�شلت  اأن  منذ 
باحلجارة  ال�شتقبال  كــان  �شفوحي 
وخمتلف املقذوفات اين عا�ص الن�شار 
وحتى الالعبون والدارة اجلحيم منذ 
العديد  امللعب، كما حرم  اإىل  و�شولهم 
املباراة  متابعة  من  الحتاد  ان�شار  من 
ب�شبب  خن�شلة  اإىل  اأدراجهم  وعــادوا 

العتداءات التي تعر�شوا لها.
ونظرا ملا حدث يف باتنة من اعتداءات 

احتاد  ا�شرة  ا�شتنكرت  اجلميع  طالت 
تعود  ان  امــل  على  حــدث  مــا  خن�شلة 
العالقة  وتتوطد  جماريها  اىل  املياه 

بني الفريقني اجلارين الذي يعدان من 
اعرق الفرق اجلزائرية.

�شيكون املوعد اليوم مبلعب دمني دباح 
ع�شرة  الثالثة  اجلولة  مع  مليلة  بعني 
من بطولة الهواة املجموعة ال�شرقية 
والذي �شيجمع بني الفرقني احتاد عني 
بداية  تب�شة  احتاد  و�شيفه  البي�شاء 
من ال�شاعة الثانية م�شاء وتعترب ادارة 
فريق احتاد تب�شة والطاقم الفني ان 
لعديد  نظرا  مفخخا  �شيكون  اللقاء 
عوملي  زمـــالء  جتعل  الــتــي  املعطيات 
مطالبون باحلذر وتقدمي كل ما لديهم 
يف  التوايل  على  الثاين  الفوز  لتحقيق 
البطولة وتعوي�ص ما �شيعه الفريق يف 

اجلولت ال�شابقة.
من جهته اإحتاد عني البي�شاء والآخر 
من  الإنــتــ�ــشــار  بتحقيق  مطالب  بــات 
ال�شعبة  الو�شعية  من  اخلــروج  اأجــل 
لن  املهمة  لكن  الفريق  بها  مير  التي 
يف  يوجد  مناف�ص  اأمـــام  �شهلة  تكون 
بالكتيبة  مــقــارنــة  ح�شنة  و�شعية 

فريق  يتنقل  لــن  وبالتايل  البي�شاء 
من  ــل  ب ال�شحية  ثـــوب  يف  الــكــنــاري 
يعزز  اإيجابية  بنتيجة  العودة  اأجــل 
زين  الهداف  رفقاء  وعلى  مركزه  بها 
واحلذر  احليطة  توخي  موفق  الدين 
املقابلة  هـــذه  مــع  بــذكــاء  والــتــعــامــل 
تبقى  التي  الثالث  بالنقاط  للظفر 
فرغم  اللقاء  هذا  يف  املن�شود  الهدف 
لديه  الفريق   اأن  اإل  املقابلة  �شعوبة 
بالزوار  لالإطاحة  الالزمة  الإمكانيات 
خ�شو�شا اأن الطاقم الفني اأعد العدة 
الالزمة وو�شع الو�شفة الناجعة حتى 
الإنت�شار  حتقيق  من  الفريق  يتمكن 
مينح  و  كثريا  املعنويات  �شريفع  الــذي 
بكل  العمل  ملوا�شلة  للمجموعة  الثقة 
جدية ملا تبقى من مرحلة الذهاب كما 
الآن تعد مواتية لالعبي  الفر�شة  اأن 
اأن�شارهم  احلراكتة لكي يردوا جميل 
توؤكد  املوؤ�شرات  ويت�شاحلون معه فكل 

جتاوز  على  البي�شاء  الكتيبة  قــدرة 
اخل�شم وحتقيق الديكليك املطلوب.

واجلدير بالذكر اأن لعبي الفريق يف 
بجاهزية  ويتمتعون  اأحوالهم  اأح�شن 
اأن الت�شكيلة  كبرية للمقابلة خ�شو�شا 
الإ�شابات  من  يخلو  والتعداد  مكتملة 
حلول  يعطي  مــا  وهـــذا  والــعــقــوبــات 
هذه  يف  لطفي  ي�شعد  للمدرب  عديدة 
املواجهة الهامة كما ن�شري اإىل اأن هذا 
باإحداث تغيريات على  �شيقوم  الأخري 
املقابلة  اأن  كما  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
ــزوار  ال اأن  خ�شو�شا  �شهلة  تكون  لــن 
لالإطاحة  كبرية  جمهودات  �شيبذلون 
تفادي  عليهم  يجب  ولهذا  بالفريق 
بل  ثمن  بــاأي  جديدة  �شلبية  نتيجة 
هم مطالبون بالفوز مهما كانت �شعوبة 
ممنوع  فالتعرث  وبالتايل  املقابلة  هذه 
لتفادي  احلــراكــتــة  عــلــى  بــاتــا  منعا 

الإنفجار.

جنم  فــريــق  ــوم  ــي ال ام�شية  ي�شتقبل 
يف  العر�ص  بئر  �شباب  �شيفه  بوعقال 
ع�شر  الثالثة  اجلولة  حل�شاب  مــبــاراة 
الرابطات  بني  ما  ق�شم  بطولة  عمر  من 
رقاء  وي�شعى  �شرق،  و�شط  جمموعته  يف 
حممد ميهوبي لتحقيق اول فوز بعد عدة 
التعادلت  لعنة  فيها  لحقت  جــولت، 

الفريق �شواء دااخل الديار او خارجهاـ 
اذ تاأمل الكتيبة ال�شفراء لتحقيق الفوز 

واحلفاظ على الزاد كامال بباتنة.
العر�ص  بئر  �شباب  الــزوار  جهتهم  ومن 
تبحث ت�شكيلتهم عن تفادي الهزمية يف 
ملواجهة جنم  �شفوحي  اإىل ملعب  تنقلها 
اأكرث  الإقــرتاب  اأجل  من  وهذا  بوعقال 

الفريق  بــات  حيث  املقدمة  كوكبة  من 
الرتتيب  يف  اخلام�شة  املرتبة  يحتل 
عن  نقاط   6 وبفارق  نقطة   19 بر�شيد 
املحقق  الفوز  القرارم بعد  املت�شدر جنم 
يف اجلولة الفارطة على �شباب احلمادية 

بثنائية مقابل هدف واحد.
بن  ر�شا  املعاقب  املدرب  اأ�شبال  ويراهن 

املناف�ص  و�شعية  اإ�شتغالل  على  دري�ص 
على  العودة  اأجل  من  نتائجه  وتذبذب 
الأقل بنقطة التعادل على اقل تقدير يف 
هذه املباراة خا�شة اأن الت�شكيلة �شتكون 
اأو  اإ�شابات  وجــود  عدم  ظل  يف  مكتملة 

عقوبات يف الت�شكيلة الأ�شا�شية. 

ــقــت تــ�ــشــكــيــلــة مــولــوديــة  ــل ت
يف  لها  هزمية  اأول  ق�شنطينة 
بطولة الهواة الثاين هذا املو�شم 
بعد �شمود دام لـ 12 جولة حيث 
لوجناف  املــدرب  اأ�شبال  اإنــهــزم 
يف  التالغمة  نادي  امل�شيف  اأمام 
هدفني  بنتيجة  اجلــولــة  قمة 
مل  لقاء  يف  واحــد  هــدف  مقابل 
وهذا  امل�شريين  ح�شب  يكتمل 
ح�شل  الــذي  الــرتا�ــشــق  نتيجة 
دفع  ممــا  الفريقني  اأن�شار  بــني 
املولودية  اأن�شار  من  بالع�شرات 
مما  امليدان  اأر�شية  اإقتحام  اإىل 
اللقاء  اإيقاف  يقرر  جعل احلكم 
قبل نهايته بدقائق، ومن املنتظر 
دميغة  الرئي�ص  اإدارة  تقدم  اأن 
الرابطة  اإىل  مف�شال  تقريرا 
الـــدفـــاع عــن حقوق  اأجــــل  مــن 
عقوبات  اأي  وتــفــادي  الفريق 
من  العديد  تعر�ص  بعد  خا�شة 
طرف  من  لإعــتــداءات  الأن�شار 
التالغمة  نـــادي  مــن  نظرائهم 
لها  تاأ�شف  التي  الت�شرفات  وهي 
املحلي  للطابع  بالنظر  امل�شريون 
علما  الفريقني،  بــني  للمباراة 
املولودية  اأبــقــت  الــهــزميــة  اأن 
 26 بر�شيد  الأوىل  املرتبة  يف 
نقطة بعد تعرث باقي املطاردين 
وبفارق نقطتني عن �شباب باتنة 

.
النار  املولودية  اإدارة  وفتحت 
بقيادة  التحكيم  ثــالثــي  على 
حتيزه  بــ�ــشــبــب  وهــــذا  زواوي 
اإىل  املــ�ــشــرييــن  ح�شب  الــكــامــل 
الفريق املحلي من خالل تغا�شيه 

عن منح املولودية ل�شربة جزاء 
داخــل  باليد  الــكــرة  مل�ص  بعد 
منطقة املناف�ص ف�شال عن اإعالن 
نهاية املباراة قبل وقتها الر�شمي 
بدل  ــت  ــوق ال اإحــتــ�ــشــاب  ودون 
املولودية  مدرب  وقال  ال�شائع، 
ه�شم  ال�شعب  من  اأنــه  لوجناف 
الفريق  اأن  رغــم  الهزمية  هــذه 
الأمـــور  زمـــام  يف  متحكما  كـــان 
اللقاء،  جمــريــات  اأغــلــب  خــالل 
التح�شري  اأن  لوجناف  واأ�ــشــاف 
بعد  جيدا  يكن  مل  املباراة  لهذه 
الت�شكيلة،  من  نال  الذي  التعب 
ما  اأن  املــولــوديــة  مــدرب  وختم 
ح�شل يف نهاية اللقاء ل ي�شرف 

متاما.

معاقبة الالعب كرار بثالثة 
�شنوات ب�شبب املن�شطات 

الثاين  الــهــواة  رابــطــة  �شلطت 
اني�ص  حــق  يف  ثقيلة  عــقــوبــة 
كرار لعب مولودية ق�شنطينة 
ملدة  املناف�شة  عــن  بــالإيــقــاف 
مالية  وغــرامــة  �ــشــنــوات   03

ثبوت  بعد  دج   50000 بقيمة 
اإجراء  بعد  للمن�شطات  تناوله 
ــات خــــالل املـــبـــاراة  ــفــحــو�ــش ال
باإحتاد  املولودية  جمعت  التي 
كرار  عقوبة  وبـــداأت  خن�شلة، 
على  الــفــارط  نوفمرب   07 منذ 
املناف�شة  اإىل  عودته  تكون  اأن 
بعد ثالثة �شنوات يف حال عدم 

تخفي�ص العقوبة. 

با�سا مدربا جديد� 
و�لتاأجيل يخدم م�سلحة �لبابية 

�لتي �لعتد�ء�ت  "�خلنا�سلة" ي�ستنكرون 
 تعر�س لها �لالعبون و�لأن�سار يف باتنة..!

�لكناري يحل �سيفا ثقيال على �حلر�كتة �لباحثني عن �لنتفا�سة 

�لنجم يبحث عن �لنتفا�سة و�حلفاظ على �لز�د كامال بباتنة 
وبئر �لعر�س لالإقرت�ب �كرث من �لريادة 

�ملوك تتلقى �أول هزمية و�لإد�رة 
تفتح �لنار على ثالثي �لتحكيم 

بدري.ع

وفاق تب�سة - وفاق �لقل

�لوفاق يف مهمة تاأكيد �ل�ستفاقة �أمام �لدلفني �جلريحة 
 4 مبلعب  تب�شة  وفــاق  فريق  اليوم  اأم�شية  ي�شتقبل 

�شيفه  م�شاء  الثانية  ال�شاعة  من  بداية  بتب�شة  مار�ص 

ع�شرة  احلادية  اجلولة  حل�شاب  مباراة  يف  القل  وفاق 

من بطولة ق�شم ما بني اجلهات يف جمموعته ال�شرفية 

هذا وبعد عودة الوفاق التب�شي يف اجلولتني الأخريتني 

عن  الوفاق  لعبي  يبحث  نقاط  اأربعة  منها  وجمعه 

تاأكيد ال�شتفاقة يف مباراة اليوم التي تعترب منعرجا 

حا�شما بالن�شبة للوفاق قبل نهاية مرحلة الذهاب اأين 

يبحث عن الو�شول اإىل نقطة العا�شرة على التوايل يف 
البطولة من اأ�شحاب الفرق و�شط الرتتيب العام.

و�شيكون الوفاق يف لقاء اليوم جمرب على الفوز وتاأكيد 

التعادل اجلولة املا�شية اأمام الرائد عني كر�شة والفوز 

من اأجل البقاء يف �شكة النتائج اليجابية وديناميكية 
النت�شارات داخل وخارج الديار.

ا.ج /ع.ب

عبا�شي.ع



تياغو �سيلفا يفتح النار على مي�سي

�ــشــلــطــت الــ�ــشــحــف الإ�ــشــبــانــيــة 
ال�شادرة ام�ص، ال�شوء على لعنة الإ�شابات التي �شربت 

التقليدي  الغرمي  املرتقب �شد  الكال�شيكو  ريال مدريد قبل 
بر�شلونة.

وعنونت �شحيفة ماركا "تاأجيل الكال�شيكو".
حول  و�شكوك  �شيغيب،  هـــازارد  "اإيدين  واأ�ــشــافــت 

م�شاركة مار�شيلو، وغاريث بيل ُيعاين من انزعاج".
"البلجيكي يعاين من متزق �شغري، ومار�شيلو  وتابعت 
تعر�ص لإ�شابة يف الع�شلة النعلية، والويلزي يعاين 
من تورم الع�شلة ذات الراأ�شني الفخذية، واملجمل 29 

اإ�شابة لـ 16 لعًبا منذ بداية املو�شم".
 

موندو  �شحيفة  غــالف  اإمير�شون،  ت�شريحات  وت�شدرت 
ديبورتيفو بعنوان "�شاألعب يف بر�شلونة".

واأ�شافت "الظهري املُعار لريال بيتي�ص كان وا�شًحا يف ت�شريحاته: 
�شاأذهب لرب�شلونة لألعب واأفوز بدوري الأبطال". 

باأنني  جنلي  �شاأخرب  جيد،  بعمل  اأقوم  اأنني  "اأخربوين  وتابع 
لعبت بجانب ليونيل مي�شي يف امل�شتقبل".

 
وعلى ال�شفحة الرئي�شية ل�شحيفة �شبورت، جاء العنوان "وهل ميكننا اأن 

ننجز الكثري؟!".
داخل  تاريخي  حــدث  يف  بر�شلونة  مع  الأربــعــني  بالذكرى  حتتفل  "�شبورت  واأ�شافت 

املتحف".
وتابعت "قام جو�شيب ماريا بارتوميو رئي�ص نادي بر�شلونة، وخافيري 

مول واإرن�شت فول�ص مدير �شبورت، باإ�شعال �شموع اأعياد 
امليالد اخلا�شة بكل منهم".

�سحف اإ�سبانيا 
تن�سغل باأزمات 

ريال مدريد 
قبل الكال�سيك�

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ريا�صة ال�سبت 26 ومرب  2969/ 07  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 10 ربيع الثاين 141441

 تنه�ش ج�سد ريال مدريد

اأن  اإىل  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  اأ�شار 
راأ�ــص  يف  ينتهي  ال  �ــشــداع  االإ�ــشــابــات 
مدرب  زيـــدان،  الدين  زيــن  الفرن�شي 

ريال مدريد.
وغاريث  هــازارد  اإيدين  الثالثي  وكان 
اإىل  موؤخًرا  ان�شم  قد  ومار�شيلو  بيل 
ــات املــرينــغــي، كــمــا اأن  ــاب ــش قــائــمــة اإ�
الالعبني الثالثة مر�شحون للغياب عن 

الكال�شيكو يوم 18 دي�شمرب اجلاري.
ريال  فــاإن  "ماركا"،  ل�شحيفة  ووفًقا 

ـــ 29  مــدريــد تــعــر�ــص هـــذا املــو�ــشــم ل
قائمة  يف  العًبا   16 طــاردت  اإ�شابة 
 4 ا�شتمرت  امللكي خالل فرتة  الفريق 

اأ�شهر فقط.
واأو�شحت اأن يف املو�شم ال�شابق تعر�ص 
اإ�شابة   50 ـــ  ل مــدريــد  ـــال  ري العــبــو 

�شربت 23 العًبا.
الذين  الــالعــبــني  اأن  اإىل  ـــارت  واأ�ـــش
االآن،  حتى  االإ�شابات  �شبح  من  جنوا 
ــال  ــاخ ــارف ـــــوال وك هــم األــفــونــ�ــص اأري

اأودريــوزوال  واألفارو  ورامو�ص  وفــاران 
دياز  ومــاريــانــو  وبنزميا  وكا�شيمريو 

وفيني�شيو�ص جونيور.
فيما  �شيًئا  �شجاًل  مدريد  ريال  وميلك 
يتعلق باالإ�شابات هذا املو�شم، مقارنة 

مع اأتلتيكو مدريد وبر�شلونة.
8 العــبــني مـــن الــروخــي  ــص  ــر� ــع وت

اإ�شابة،   12 لـ  املو�شم  هذا  بالنكو�ص 
بينما �شربت 22 اإ�شابة 15 العًبا 

من بر�شلونة.

بريطاين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
االأملـــاين  مــن  غا�شب  ت�شرف  عــن 
و�شط  العــــب  اأوزيـــــــل،  مــ�ــشــعــود 
اأمام  الغانرز  خ�شارة  بعد  اآر�شنال، 
اأم�ص   ،)2-1( بنتيجة  برايتون 
الـ15  اجلولة  يف  اخلمي�ص،  االول 

من الربميريليغ.
"مريور"  ــحــيــفــة  لــ�ــش ووفـــــًقـــــا 
ــة، فــــاإن الــعــد�ــشــات  ــي ــان ــط ــربي ال
امليدان  يــغــادر  م�شعود  التقطت 
م�شاعد  مريت�شاكر  بري  من  غا�شًبا 
املوؤقت  الفني  اجلــهــاز  يف  املـــدرب 

الآر�شنال.
ي�شرخ  ظل  اأوزيل  اأن  اإىل  واأ�شارت 
النهاية:  �ــشــافــرة  بــعــد  بغ�شب 
"�شاكر.. �شاكر.. �شاكر"، يف اإ�شارة 

اإىل مواطنه بري مريت�شاكر.
كان  االأملاين  الالعب  اأن  واأو�شحت 
غا�شًبا ب�شبب النتيجة، باالإ�شافة 
اآخر يخ�ص اجلهاز الفني  اأمر  اإىل 
ــت، وكـــان يــريــد �ــشــرح اأحــد  ــوؤق امل
جعلته  التي  ملريت�شاكر  االأ�شياء 

غري �شعيد اأثناء اللقاء.
غندوزي،  ماتيو  الفرن�شي  وحاول 

العب اآر�شنال، تهدئة اأوزيل اأثناء 
بعد  املالب�ص،  غرفة  اإىل  الذهاب 

انتهاء اللقاء.
كما اأن مريت�شاكر �شرعان ما انتبه 
ال�شابق،  ريال مدريد  ل�شراخ جنم 
التما�ص  خـــط  ــى  عــل وانـــتـــظـــره 
وت�شافح الثنائي قبل ال�شري �شوب 

النفق املوؤدي اإىل غرفة املالب�ص.
يذكر اأن اأوزيل ومريت�شاكر تزامال 
ل�شنوات يف اآر�شنال ومنتخب اأملانيا، 
وح�شال مًعا على لقب كاأ�ص العامل 

الربازيل. يف   2014

اأن  بريطانية،  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
يف  �شخمة  �شفقة  اإبــرام  ينوي  ت�شيل�شي 
املريكاتو ال�شتوي املقبل، حال انتهت اأزمة 
التعاقدات  عن  باإيقافه  املتعلقة  النادي 

بعقوبة من الفيفا.
الربيطانية،  �شن"  "ذا  ل�شحيفة  ووفًقا 
مدرب  المــبــارد،  فرانك  االإجنليزي  فــاإن 
النادي  عن  احلظر  رفــع  يف  يثق  البلوز، 
�شهر  قبل  جديدة  �شفقات  عقد  ب�شاأن 

جانفي املقبل.

المـــبـــارد  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــارت 
اإدارة  مــن  تعزيزات  يطلب 

�شم  مقدمتها  ويف  ت�شيل�شي 
غادون  ال�شاب  االإجنليزي 
بورو�شيا  جــنــاح  �شان�شو، 

يعاين  ـــذي  وال دورمتـــونـــد، 
العالقة  يف  توتر  من  حالًيا 

مع ناديه.
اأن  �شحفية  تــقــاريــر  ـــدت  اأك اأن  و�شبق 
دورمتوند م�شتعد لبيع �شان�شو يف املريكاتو 

ب�شرط  املــقــبــل،  ال�شتوي 
و�شول عر�ص منا�شب.

ال�شحيفة  واأو�ــشــحــت 
يف  �ــشــفــقــة  اأكـــــرب  اأن 
هي  ت�شيل�شي  ــخ  ــاري ت
كيبا  احلــــار�ــــص  �ــشــم 
اأتلتيك  من  اأريــزابــاالغــا 
مليون   72 مــقــابــل  بــيــلــبــاو 
للك�شر  املر�شح  الرقم  وهو  اإ�شرتليني، 

يف حالة احل�شول على خدمات �شان�شو.

ــــايل لـــيـــونـــاردو  ــــط كــ�ــشــف االإي
بونوت�شي مدافع نادي يوفنتو�ص، 
ــــى يف عـــامل  ــه االأعــــل ــل ــث م عــــن 

ال�شاحرة امل�شتديرة.
ت�شريحات  يف  بونوت�شي  ــال  وق
مريكاتو  كالت�شيو  موقع  اأبرزها 
"األي�شاندرو ني�شتا اأ�شطورة ميالن 
مثلي االأعلى. لقد �شاهدت الكثري 
وكنت  ــه،  ل الفيديو  مقاطع  مــن 
اأبحث عنه دائًما الأن لدينا �شفات 

مت�شابهة".
ولكني  العمر  يف  "اأتقدم  واأ�شاف 

ا الكثري من اخلربات.  اكت�شب اأي�شً
الالعبون  ي�شتمع  اأن  املــهــم  مــن 
االأكرب  ن�شيحة  اإىل  �شًنا  االأ�شغر 
ــا اأطــــول يف  ــهــم خــا�ــشــوا وقــًت الأن

املالعب".
وتابع "�شاري؟ هناك حتول كامل 
يف اأ�شلوب اللعب معه. يجب عليك 
تطلب  لو  حتى  ذلك  مع  التكيف 

االأمر ا�شتغراق بع�ص الوقت".
يجعلني  ــه  اإن "بوفون؟  واأو�ــشــح 
ـــرى.  اأخ مـــرة  بال�شباب  اأ�ــشــعــر 
كان  لقد  مــيــالن؟  اإىل  االنتقال 
االأمر  كــان  ورمبــا  كــبــرًيا،  تغيرًيا 
تلك  يف  يل  بــالــنــ�ــشــبــة  ـــرًيا  ـــب ك

اللحظة".

جنــوم  اأن  اإخــــبــــاري،  تــقــريــر  ـــر  ذك
اإدارة  طالبوا  يونايتد،  مان�ش�شرت 
النادي ببقاء اأويل جونار �شول�شكاير 
قبل  وذلــك  الفني،  املدير  من�شب  يف 
ال�شياطني  بفوز  انتهت  التي  املباراة 

احلمر على توتنهام.
اأن  ميل"  "الديلي  �شحيفة  وك�شفت 
اإدارة  اأبلغوا  بالفريق  كبار  جنــوم 
املــدرب  هــو  �شول�شكاير  اأن  الــنــادي، 

طريق  اإىل  الــفــريــق  �شيعيد  الـــذي 
النجاح، وحامت ال�شكوك حول بقاء 
الفني  املدير  من�شب  يف  �شول�شكاير 
يف  للفريق  املتوا�شعة  النتائج  اإثــر 
الفرتة االأخرية، لكن الفريق ا�شتعاد 
توتنهام  على   1-2 بالفوز  تــوازنــه 
الفني الربتغايل  املدير  الذي يدربه 

جوزيه مورينيو.
النادي  اإدارة  الفريق،  جنوم  وطالب 

مبنح املدرب، املزيد من الوقت الإعادة 
بناء ال�شياطني احلمر من جديد.

وطـــــرح ا�ـــشـــم كـــل مـــن مــاوريــ�ــشــيــو 
األيجري  وما�شيميليانو  بوكيتينو 
كمر�شحني  االأخرية  االأ�شابيع  خالل 
يونايتد،  مان�ش�شرت  لتدريب  حمتملني 
يوؤيدون  ال  الالعبني  اأن  يرجح  لكن 
التغيري يف اجلهاز الفني خالل املو�شم 

اجلاري.

اأن  اإ�شباين، اليوم اجلمعة،  اأكد تقرير �شحفي 
اأجل  من  جديدة،  خطة  و�شع  بر�شلونة  نادي 
الوتــارو  االأرجنتيني  خدمات  على  احل�شول 

مارتينيز جنم اإنرت ميالن.
اأن  اإىل  ديبورتيفو"،  "موندو  �شحيفة  واأ�شارت 
الالعب  هو  مارتينيز  اأن  ترى  بر�شلونة  اإدارة 
املنا�شب خلالفة لوي�ص �شواريز يف خط هجوم 

البار�شا.
بخدمات  يتم�شك  ميالن  ــرت  اإن اأن  واأو�ــشــحــت 
الفريق  اإغــراء  ينوي  بر�شلونة  لكن  ــارو،  الوت
يرغب  الذي  فيدال  اأرتورو  ببطاقة  االإيطايل 

اأنطونيو كونتي مدرب النرياتزوري يف �شمه.
�شعر  تقليل  يف  مهًما  دوًرا  فيدال  �شيلعب  كما 
الـ  التي قد تتخطى  مارتينيز،  �شفقة الوتارو 

يورو. مليون   100
فيدال  رحيل  يتاأجل  اأن  على  اخلطة  وتتوقف 
اإنرت  اإىل نهاية املو�شم، الأنه من ال�شعب اأن يوافق 
على ال�شماح برتك مارتينيز يف يناير/كانون ثان 

املقبل.
و�شبق اأن �شرح فيدال باأنه قد يدر�ص الرحيل يف 
املريكاتو ال�شتوي املقبل، ب�شبب ح�شوله على عدد 
قليل من دقائق امل�شاركة هذا املو�شم مع بر�شلونة.

بر�سل�نة ي�سع خطة جديدة لقتنا�ض لوتارو

ب�ن�ت�سي: ني�ستا اأ�سط�رة ميالن مثلي الأعلى

جن�م مان�س�سرت ي�نايتد ي�ؤيدون بقاء �س�ل�سكاير

ت�سيل�سي يجهز ل�سفقة �سخمة يف جانفي املقبل 

29 اإ�ســـــــابة
مدرب اآر�سنال 

يفجر ث�رة 
غ�سب اأوزيل



للتعرف على خمتلف ن�ساطاتهم

تعي�ض اال�شرة الرتبوية بوالية باتنة، غليانا غري م�شبوق بعد اال�شراب الذي اأعلنه معلمو الطور االبتدائي الذي طالبوا فيه بت�شوية 
و�شعيتهم ازاء عدد من املطالب املرفوعة لوزارة الرتبية والتي ياأتي على راأ�شها اعادة النظر يف االجور وتخفي�ض احلجم ال�شاعي 

للتالميذ وكذا الغاء العمل مبناهج اجليل الثاين الذي اأرهق كاهل االطفال.

تالميذ مدر�سة "اأورا�ض امل�ستقبل"
 يف �سيافة اأمن ولية خن�سلة 

امتحانات يف مهب الريح وم�ستقبل رهن القرارات الوزارية 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

تاملي�شت �ص. الدينخنوفة ن�شيممرمي مفيدة/ حي 82 م�شكن بوعقال 03ال�شبت 07  دي�شمرب 2019
كوحيل تيجاين�شعبان �شارة033345258

عبود كرمية033376240

ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 19:00 اإىل ال�شاعة 08:00 �شباحا(

ال�شراعات  تتنامى  وجــــذب،  رد  وبـــني 
الذين  واملعلمني  ــاء  ــي الأول بــني  اليومية 
لتقدمي  باأق�شامهم  اللــتــحــاق  يرف�شون 
الدرا�شي  املنهاج  وفــق  وال�شري  ــدرو�ــص  ال
املفتوح  النتظار  قيد  يبقى  الذي  ال�شنوي 
الــذي  املــ�ــشــربــني  مــطــالــب  حتقيق  لــغــايــة 
قبل  للتدري�ص  العودة  عــدم  على  اأ�ــشــروا 
النظر يف مطالبهم التي يعتربونها �شرعية 
�شواء،  حد  على  واملعلم  التلميذ  �شالح  ويف 
ويف هذا الطار اقرتبت "الورا�ص نيوز" من 
عدد من اأولياء امور التالميذ الذين عربوا 
الو�شع الذي يرهن  ازاء هذا  عن تذمرهم 
يف  مادية،  مطالب  مقابل  ابنائهم  م�شتقبل 
مطالب  ي�شاندون  اأنهم  ــرون  اآخ قال  حني 

مغاير  اأ�شلوب  اختيار  وجب  ولكن  املعلمني 
على  الكبري  بال�شرر  يعود  الذي  لال�شراب 
التالميذ ب�شبب �شيا�شة ح�شو الدرو�ص التي 
ال�شراب  من  النتهاء  بعد  بها  �شيدر�شون 
التلميذ  م�شتوى  تدهور  يف  �شت�شاهم  والتي 
بدل م�شاعدته على تنمية فكره ومعارفه، 
كما اأنها �شتوؤثر على �شحته ونف�شيته اأي�شا 
لتلك  املخ�ش�ص  الــزمــنــي  ـــار  الط ب�شبب 
الدرو�ص والتي هي يف ال�شل مكثفة مقارنة 
باملنهاج الدرا�شي القدمي لل�شنوات املا�شية، 
اأنهم  ال�شياق  حيث ا�شتكى املعلمون يف ذات 
بحذف  ــراب،  ــش ال� هــذا  خــالل  يطالبون 
كاهل  اأثقلت  التي  الــثــاين  اجليل  مناهج 
التالميذ وال�شاتذة على حد �شواء، ب�شبب 

القدرات  يفوق  –ح�شبهم-،  الذي  احل�شو 
اىل  تهدف  اأنها  وقالوا  لالأطفال  العقلية 
ومبادئ  الوطنية  الهوية  على  الق�شاء 
ال�شياق  يف  دعــوا  كما  ال�شالمية،  الأمــة 
اىل  جنبا  للوقوف  الأولياء  جميع  ذاته 
يف  مطالبهم  وم�شاندة  املعلمني  مع  جنب 
حذف مناهج اجليل الثاين بدل ال�شتياء 

والتذمر من ال�شراب.
من  حالة  الباتني،  ال�شارع  وي�شهد  هذا 

املعلمني  رف�ص  بعد  والحــتــقــان  الغليان 
وف�شلوا  وقتها  يف  المــتــحــانــات  تنظيم 
حتقيق  غــايــة  اىل  ال�ـــشـــراب  مــوا�ــشــلــة 
يجب  من  هي  الدولة  اأن  وقالوا  مطالبهم، 
اأن تفكر يف م�شتقبل التالميذ ولي�ص املعلم 

الذي ه�شمت حقوقه و�شلبت منه وبقي رهن 
ا�شارة وزارة الرتبية مبنظومتها ومناهجها 
الو�شاع  م�شوؤولية  حملوها  كما  املختلفة، 
المتحانات  وتاأجيل  للتالميذ  املتدهورة 

بعد جتاهلها ملطالبهم وحقوقهم.
املرتبة الخرية يف  هذا وحتتل اجلزائر 
الرتتيب العربي بالن�شبة لأجور ال�شاتذة 

واملعلمني، حيث يبقى هذا الهاج�ص الكرب 
يتلقون  والــذي  مــرة  كل  يف  يوؤرقهم  الــذي 
بعد  يفاجوؤون  اأنهم  غري  بت�شويتها  وعودا 
وقت ق�شري بتجاهل مطالبهم وان�شغالتهم، 
الوىل  ال�شحية  هو  التلميذ  يبقى  بينما 

ل�شراع ال�شاتذة والوزارة.

 2020/2019 ملو�شم  دافىء  �شتاء  ب�شطيف حملة  والإ�شالح  الإر�شاد  الولئي جلمعية  املكتب  اأطلق، 

عرب كافة بلديات الولية حتت �شعار "دفيني"، وت�شتهدف احلملة التي باتت تقليدا �شنويا جمع املواد 

املناطق  يف  واملعوزين خا�شة  املحتاجني  على  لتوزيعها  التدفئة  واأجهزة  والأغطية  الألب�شة  الغذائية، 

النائية خالل فرتة الإ�شطرابات اجلوية التي ت�شتمر لعدة اأ�شهر بالولية، حيث من املنتظر اأن ت�شتفيد 

من هذه احلملة املئات من العائالت الفقرية واملعوزة عرب البلديات النائية، وهذا يف الوقت الذي تاأمل 

فيه اجلمعية اأن تكون م�شاهمات املح�شنني كبرية ونوعية هذه ال�شنة من اجل تغطية اأكرب عدد ممكن 
من املناطق عرب تراب الولية. 

با�شتقبال  خن�شلة  وليــة  امــن  م�شالح  قامت 
)اأورا�ـــص  املعتمدة  اخلا�شة  املدر�شة  تالميذ 
ال�شيا�شة  ــار  اإط يف  وذلــك  بخن�شلة  م�شتقبل( 
العامة  للمديرية  والتــ�ــشــالــيــة  اجلـــواريـــة 
املقدم  للطلب  ا�شتجابة  وكــذا  الوطني  لالأمن 
زيارة  تنظيم  اأجل  من  وهذا  املدر�شة،  قبل  من 
اأجل  من  خن�شلة  وليــة  اأمــن  ملقر  بيداغوجية 
بها  تقوم  التي  الن�شاطات  خمتلف  على  التعرف 
وباإ�شراف  الولية  باأمن  العملياتية  امل�شالح 

رئي�ص خلية الت�شال والعالقات العامة .
املدر�شي  الفوج  بتنقل  الــزيــارة  ا�شتهلت  وقــد 
بامل�شلحة  الإر�شال  حمطة  اإىل  موؤطريه  رفقة 
الولئية للو�شائل التقنية اأين مت تعريفهم على 
املحطة،  قبل  من  امل�شتعملة  الو�شائل  خمتلف 
اخل�شراء  الأرقام  على  تعرفهم  اإىل  بالإ�شافة 
اإىل  توجيههم  ليتم   ،17 النجدة  ،رقم   1548
يف  كــان  اأيــن  اله�شة  الأ�شخا�ص  حماية  فرقة 
لل�شرطة  الولئية  امل�شلحة  رئي�ص  ا�شتقبالهم 

مب�شطة  �شروحات  بدوره  قدم  الذي  الق�شائية 
حول مهام جهاز الأمن الوطني، ثم احلديث عن 
وتعريفهم  اله�شة  بالفئات  اخلا�ص   104 الرقم 
اأكرث بحقوقهم املكفولة قانونا، ليتم بعدها تنقل 
لتحقيق  الرئي�شية  املحطة  اإىل  الزائر  الفوج 
الالزمة  ال�شروحات  لهم  قدمت  اأين  ال�شخ�شية 
ذلك  بعد  التالميذ  ليطلع  املحطة،  مهام  حــول 
الولئية  بامل�شلحة  اخلا�شة  التجهيزات  على 
لالأمن العمومي، كما كانت لهم فر�شة ال�شتفادة 
على  تنظيمها  مت  التي  املــروريــة  احلظرية  من 
م�شتوى �شاحة مقر امن الولية، حيث مت تلقني 
التالميذ من خاللها قواعد ال�شالمة املرورية من 

قبل اأعوان الأمن العمومي.
ا�شتح�شانا وجتاوبا كبريين  الزيارة لقت  هذه 
لهم  املوؤطر  والطاقم  املوؤ�ش�شة  تالميذ  قبل  من 
والذين عربوا عن �شعادتهم وارتياحهم للتفاعل 
الكبري بني التالميذ واأفراد امن الولية وخا�شة 

من خالل خمتلف الن�شائح التي ا�شتفادوا منها.

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة ب�لية باتنة ل�سهر دي�سمــرب 2019
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راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

الأ�شبوع من 12/05/ 2019 
ملباركية خالدهادف �شعيدةاإىل 2019/12/11

033211834
بهلول �شعاد

�شويف اإليا�صم�شتي �شمراء 033269877
033349113

اأو�شن ليلى
عجينة زياد زين الدينبوقبال ونا�شة033201352

خديجة
م�شتاري حممد
دري�ص يو�شفقور�ص �شعيدة033265123

�شواملية كمال033898123

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

براج حنان
عثماين خمتارخياري اأحمد033299190

033340076
يوبي مفيدة

033341572
غ�شام ر�شوان 

م�شطفى
بلعيد يا�شني

033334457
بورعية ربيع 

يو�شف �شهاماأوني�ص033289135
ملليزي عبد 

الغاين
033375228

�شاكري �شهيلة
عيا�ص منريبن من�شور فاروق033373332

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر اأكتوبر
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جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر دي�شمرب

جمعية الإر�ساد والإ�سالح تطلق حملة �ستاء دافىء 
فوزية.ق

عبد الهادي. ب 

معاوية. �ص

التالميذ بني تعنت الوزارة واملعلمني

�شكل ا�شراب املعلمني الذي دخل ا�شبوعه العا�شر، اأزمة حقيقية تتمثل يف حرية االأولياء ب�شبب ان�شغالهم الدائم وتفكريهم يف 
مكان ميكن اأن يكون ملجاأ يتم فيه و�شع اأبنائهم بعد خروجهم من املدر�شة ب�شبب اال�شراب، خا�شة واأن التالميذ يتم طردهم بعد 
حتية العلم مبا�شرة، ليتم ت�شريحهم دون مراعاة وجهتهم �شيما واإن كان االأولياء موظفون ي�شتوجب عليهم التوجه اإىل العمل 

مبا�شرة بعد ادخال اأبنائهم اإىل املدر�شة.

م�سري جمه�ل ينتظر التالميذ كل ا�سب�ع يف ال�س�ارع!!! 
بني ان�سغال االأولياء والطرد من املدر�سة 

الو�شع  من  منهم،  العاملني  خا�شة  الأولياء  من  الكثري  ا�شتاء 
املتمدر�شني  اأبنائهم  حــال  اإليه  اآل  الــذي 

يحتارون  كونهم  البتدائي  الطور  يف 
يواجهونه  الــذي  املجهول  امل�شري  يف 

اأن الكثري منهم  اأ�شبوع خا�شة  كل 
العمل  بني  التائه  مبثابة  بات 

بعد  لإبنه  اآمــن  مكان  وبــني 
ــن املــدر�ــشــة،  ــه م ــروج خ

العطل  اأ�ــشــحــت  فقد 
املـــر�ـــشـــيـــة مــاآلــهــم 

مع  للبقاء  الــوحــيــد 
و�شع  يتم  حتى  اأبنائهم 

املدر�شة  اإليه  ــت  اآل ملا  حل 
اجلزائرية من ا�شرابات ي�شنها 

املعلمون للمطالبة بحقوقهم بعد 
اأن اأغلقت كل �شبل احلوار اأمامهم.

اأن  هذا وقد اأكد العديد من الأولياء، 
حقوق املعلمني باتت تعرقل م�شار حياتهم 

يف ظل الأزمة التي اأرقت يومياتهم، فالتلميذ بات مهددا بكثري 
كان  اإن  ال�شوارع  يف  ببقائه  خا�شة  به  املحدقة  الأخطار  من 
لهم  تف�شح  ول  ترحمهم  ل  امل�شوؤولية  لأن  موظفني،  اأوليائه 

ل  ا�شراب  ب�شبب  اأ�شبوع  كل  اأبنائهم  مع  بقائهم  اأمــام  املجال 
وح�شب  ينتهي،  متى  ول  نتائجه  يعرفون 
اأن ا�شراب معلمي  اأي�شا  ذات املتحدثني 
عائقا  ي�شكل  بات  البتدائي  الطور 
لي�شبح  مهامهم  ملمار�شة  اأمامهم 
بني  م�شتتني  ــيــاء  الأول بذلك 
ــن  الآم املــكــان  ــني  وب العمل 
و�شع  فــيــه  يــتــم  ــــذي  ال
اأبنائهم بعد خروجهم 

من املدر�شة.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر 
معلمي  ــــراب  ا�ــــش اأن 
بعد  البـــتـــدائـــي  الـــطـــور 
جاء  كــامــلــة،  اأ�ــشــابــيــع  ع�شر 
احلقوق  مــن  بالكثري  للمطالبة 
واعطائه  املعلم  لرتقية  العالقة 
مكانته احلقيقية لأنه مربي الأجيال، 
النقابات  من  العديد  اأن  اإىل  بال�شافة 
امل�شربة تنتظر حلول من الوزارة الو�شية لو�شع حل للمعلمني 
الوزارة  بقيت  الإمتـــحانات يف حال  كونهم هددوا مبقاطـــــعة 

�شميحة. ع الو�شية تلتزم ال�شمت.



ال�شريعة  التغريات  هو  ذلك  يف  وال�شبب 
التي تطراأ علينا يف البلوغ، وهو ما و�شفته 
الأع�شاب  عــاملــة  بليكمور،  �ــشــارا-جــني 
املخي  بــالــتــطــور  واخلــبــرية  والإدراك 
خالل املراهقة، بـ"العا�شفة" تعبريا عن 
خالل  تطراأ  التي  الفريدة  التحديات 
املفاجئة  الزيادة  جــراء  املراهقة  �شني 
يف  الــعــديــدة  الهرمونية  "التغريات  يف 
الع�شبية  الــتــغــريات  وكـــذا  واحــــد،  اآن 
والجتماعية ف�شال عن �شغوط احلياة"، 
على  تــطــراأ  التي  الــتــغــريات  عــن  ناهيك 

ال�شخ�شية.
ــتــقــال مـــن الــطــفــولــة املــبــكــرة  فــبــالن
تبداأ  الالحقة  الطفولة  �شنوات  اإىل 
ال�شتقرار  يف  واأمــزجــتــنــا  �شخ�شياتنا 
عادة، اإذ يظهر ذلك يف �شكل اأكرث منهجية 
يف التفكري والت�شرف وال�شعور، ثم ت�شتقر 
ال�شخ�شية اأكرث مع ال�شنوات الأخرية من 

املراهقة والقرتاب من الع�شرينيات.
املراهقة  �ــشــنــوات  ــب  ــل اأغ خـــالل  لــكــن 
فقد  لــهــزات،  ال�ــشــتــقــرار  ــذا  ه يتعر�ص 
انعكا�ص  الأمــد  طويلة  درا�شات  اأظهرت 
ال�شمات التي ُتلَحظ خالل �شني املراهقة 
مدى  ذلك  ومن  لحقا،  الفرد  حياة  على 

النجاح الدرا�شي والوظيفي.
الأبحاث  من  مبزيد  القيام  يلزم  ومازال 
الآن  حتى  الواردة  النتائج  ولكن  للتاأكد، 
واعدة ومهمة من باب اأن اإدراك العوامل 
املراهق  �شخ�شية  ت�شكيل  عن  امل�شوؤولة 
ما ي�شاعد  املبكر  التدخل  اإمكانية  يرجح 
الفرد على التمتع بحياة �شحية وناجحة 

يف امل�شتقبل.
على  مق�شورا  لي�ص  ال�شخ�شية  وتغري 
املرء  حياة  فخالل  فح�شب،  البلوغ  فرتة 
اإيجابية  تغيريات  عــادة  تطراأ  بكاملها 
من  املــزيــد  قبيل  مــن  ال�شخ�شية،  على 
والود،  والنفتاح  النف�ص  و�شبط  الهدوء 
بالن�شج،  النف�ص  علماء  ي�شفه  ما  وهــو 
خالل  قلقا  الأكــرث  فال�شخ�ص  وبالتايل 
الع�شرينيات قد يزداد ثقة واطمئنانا مع 

تقدم العمر.
النقي�ص متاما يف فرتة  فعلى  الو�شع  اأما 
مفرتق  يف  ال�شخ�شية  تدخل  اإذ  البلوغ، 
طرق يعرت�ص ال�شتقرار الن�شبي للطفولة 
املتاأخرة، قبل اأن ي�شتقر ال�شخ�ص جمددا 

مع اقرتاب �شنني املراهقة من نهايتها.
املراهقني  اآلف  على  درا�ــشــة  اأجــريــت 
الثانية  يف  اأ�شغرهم  كــان  الهولنديني 
خ�شع  الــتــي  الــدرا�ــشــة  بــدء  مــع  ع�شرة 
�شخ�شية  لختبارات  امل�شاركون  خاللها 
اإىل  �شتة  ــدار  م على  الآخـــر،  تلو  الــعــام 

�شبعة اأعوام، بدءا من 2005.
يف  موؤقتا  تدنيا  الدرا�شة  اأظهرت  وقد 
قبيل  من  ال�شبيان،  لدى  التدقيق  �شمة 
النف�ص،  و�شبط  بالنظام  اللتزام  عدم 
البلوغ الأوىل، بينما كانت  خالل �شنوات 
تلك  خالل  عاطفيا  ا�شتقرار  اأقل  البنات 
ال�شابق  الت�شور  ما يتفق مع  الفرتة، وهو 
لدينا عن املراهقني باعتبار اأنهم يرتكون 
اأمزجتهم  وتتقلب  مت�شخة  نومهم  غرف 

كثريا.
لكن ال�شخ�شية �شرعان ما تعود حلالتها 
ال�شابقة مع اقرتاب املراهقة من النتهاء 
ا�شتقرارا،  ال�شخ�شية  تـــزداد  بحيث 

بح�شب بيانات الدرا�شة الهولندية.
فرتة  اأن  على  والأبــنــاء  الآبـــاء  ويتفق 
ويختلف  ــح،  وا�ــش تغري  ــرتة  ف املــراهــقــة 
 - التغريات  تلك  ماهية  على  اجلانبان 
بح�شب درا�شة عام 2017 �شملت اأكرث من 

الأملان. املراهقني  من   2700
تقييم  ـــني  ـــق ـــراه امل مـــن  ـــب  ـــل ُط فــقــد 
�شخ�شياتهم مرتني، مرة وهم يف احلادية 
ع�شرة واملرة الأخرى يف الرابعة ع�شرة، 
�شخ�شيات  تقييم  الآبـــاء  من  طلب  كما 

اأبنائهم يف الفرتتني وفق قيا�ص حمدد.
ملحوظة،  اختالفات  الدرا�شة  اأظهرت 
اأبناءهم  اأن  راأوا  الآبـــاء  اأن  مثال  منها 
يف  املراهقون  راآه  مما  عنادا  اأكــرث  كانوا 
كما  وا�شح.  وبفارق  عناد،  من  اأنف�شهم 
راأى املراهقون اأنف�شهم اأنهم اأ�شبحوا اأكرث 
الآباء  راأى  بينما  الآخرين  على  انفتاحا 

اأن اأبناءهم اأ�شبحوا اأكرث انطواء!
اأن  للدرا�شة  املوؤ�شفة  اخلال�شة  وكانت 
�شاروا  اأبناءهم  اأن  راأوا  عموما  "الآباء 
الأمل  بارقة  كانت  ورمبا  ت�شرفا".  اأ�شواأ 
اأبناءهم  اأن  راأوا  الآبـــاء  اأن  الوحيدة 
لي�شوا بهذا الكم من عدم الن�شباط عن 
ذي قبل وكان تقييمهم من تلك الناحية 

اأف�شل من تقييم الأبناء لأنف�شهم.
ورمبا بدت النتائج متناق�شة لأول وهلة، 
تف�شريها  ميكن  اأكـــرث  بالتدقيق  ولــكــن 
العالقة  على  يطراأ  الذي  الكبري  بالتغري 
النزعة  ازديــاد  مع  واأبنائهم  الآبــاء  بني 
اخل�شو�شية  يف  والرغبة  ال�شتقاللية 

لدى الأبناء يف �شن املراهقة.
الآبـــاء  اأن  اإىل  الــبــاحــثــون  ي�شري  كما 
خمتلفة  قيا�شات  يتبنون  رمبا  والأبناء 
- فالآباء رمبا يقي�شون اأبناءهم باعتبار 
يقي�ص  بينما  بالغ،  �شخ�ص  من  املُنَتَظر 
باأ�شحابهم  مقارنة  اأنف�شهم  ـــال  الأجن

املراهقني.

يـــتـــفـــق هــــذا 
ودرا�ـــــــــشـــــــــات 
اأخــرى،  عديدة 
اأظـــــــــــهـــــــــــرت 
ــا مــوؤقــتــا  ــي ــدن ت
الـــ�ـــشـــفـــات  يف 
ـــــة  ـــــن ـــــش احلـــــ�
)خــــــا�ــــــشــــــة 
املرا�ص  �شهولة 
ــاط(  ــب ــش ــ� والن

خالل فرتة البلوغ. ومن ثم تبدو ال�شورة 
العامة للمراهقة باعتبارها فرتة خروج 
)وللتذكري  �شحيحة  امل�شتقر،  عن  موؤقت 
الدرا�شة  يف  اآبائهم  مع  املراهقون  اتفق 
�شعوبة،  ــرث  اأك اأ�شبحوا  اأنهم  الأملانية 
منظور  يف  ال�شعوبة  درجة  اختلفت  واإن 
الآباء  اعتربها  اإذ  الأبــنــاء،  عن  ــاء  الآب

اأكرث �شعوبة(.
تلك الدرا�شات امتدت على مدى طويل، 
�شخ�شية  يف  الــتــغــري  متو�شط  وقــا�ــشــت 
املراهقني، وبالتايل تخفي تلك الدرا�شات 
مراهق  بني  الفردية  الفوارق  اجلماعية 
واآخر، كما ل تتطرق كثريا لفهم جمموعة 
التي  املعقدة  والبيئية  الوراثية  العوامل 

ت�شهم يف اأمناط التغري ال�شخ�شي.
التغريات.  تلك  عن  املراهق  مخ  ويك�شف 
فــخــالل الــعــقــديــن الأخـــرييـــن اأظــهــرت 
البحوث التي اأجرتها �شارا-جني بليكمور 
تطراأ  ملحوظة  خمية  تغريات  واآخــرون 
خالل تلك الفرتة العمرية، منها "ترقق" 
واملرتبطة  باملخ،  الزائدة  ال�شمراء  املادة 

بالتعلم.
تغري  ـــاط  اأمن يف  دورا  ــذا  ه يلعب  ــد  وق
بح�شب  ــة،  ــق ــراه امل خـــالل  ال�شخ�شية 
ا�شتندت   2018 عــام  نرويجية  درا�شة 
الباحثون  قارن  خمية.  اأ�شعة  �شور  اإىل 
ــعــة الــتــي اأجــريــت لأدمــغــة  �ــشــور الأ�ــش
عامني  بفارق  مرتني  املراهقني  ع�شرات 
ون�شف بني املرة الأوىل والثانية، اإ�شافة 
يف  اأبنائهم  ل�شخ�شية  الآبــاء  تقييم  اإىل 

اأول الفرتة واآخرها.
وكان من اأهم ما وجدته الدرا�شة اأن من 
كانت درجات تقييمهم اأعلى على مقيا�ص 

ــق  ــي ــدق ــت �ــشــمــة ال
اأ�شعتهم  اأظـــهـــرت 
ترققا اأكرث مبناطق 
ــرة  ــش ــ� ــق ــال ـــــدة ب ع
املــخــيــة )كــعــالمــة 
عــلــى تــرقــق اأكـــرث 
كــــفــــاءة لـــلـــمـــادة 
الــ�ــشــمــراء اأ�ــشــبــه 
ــار الأ�ــشــجــار  ــم ــاإث ب
تقليمها،  مــع  اأكـــرث 
اقرتنت  كذلك  اأكـــرث(.  بن�شج  ومقرتنا 
الدرجات الأعلى على مقيا�ص ال�شتقرار 

العاطفي بق�شرة خمية رقيقة اأكرث.
ــاث يف  ــح ــذا اجلــانــب مــن الأب ومـــازال ه
اإن  يــقــولــون  الباحثني  ولــكــن  بــدايــتــه، 
اإىل  ت�شري  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج 
"اأن الفروق الفردية الكبرية يف ال�شمات 
جزئيا  ولــو  مرجعها  رمبــا  ال�شخ�شية 
خالل  املــخــيــة  الــقــ�ــشــرة  ن�شج  ــة  ــدرج ل
اأن التغريات التي تطراأ على  اأي  البلوغ"؛ 
املراهقة  �شنوات  خالل  ال�شمراء  املــادة 
وما  املــراهــق  به  ي�شعر  مبا  ترتبط  رمبــا 

يقدم عليه من ت�شرفات.
يف  ال�شخ�شية  تغريات  ترتبط  كذلك 
البلوغ بعوامل خارجية تتمثل يف �شغوط 
فرتة  اأن  �شك  ول  ــاة،  ــي احل و�ــشــعــوبــات 
املراهقة ت�شهد الكثري من ال�شغوط، ولكن 
اأبحاثا اأظهرت الأثر الذي ترتكه �شغوط 

بعينها يف تغريات حمددة بال�شخ�شية.
ففي درا�شة اأجريت عام 2017 ملتطوعني 
اأمريكيني قا�ص الباحثون قيا�شات تتعلق 
الثامنة  عمر  بني  الفرتة  يف  بال�شخ�شية 
ثالث  بعد  اأخرى  ومرة  ع�شرة،  والثانية 
�شنوات، ثم بعد �شبع ثم ع�شر �شنوات من 
املتطوعون  خاللها  �شجل  الأوىل،  الفرتة 
لها  تعر�شوا  التي  وال�شعوبات  ال�شغوط 

خالل �شنوات مراهقتهم.
هي  اأ�شا�شية  لنتيجة  الدرا�شة  وخل�شت 
املراهق،  يد  عن  اخلارجة  ال�شعوبات  اأن 
التعر�ص  اأو  ــن  ــوي الأب ــالق  ط قبيل  مــن 
حلادث �شيارة، ارتبطت بزيادة الُع�شابية 

خالل املراهقة وبعدها.
ووجدت الدرا�شة اأن ال�شعوبات املرتبطة 

مبا�شرة ب�شلوك امل�شارك وقراراته - من 
امل�شلك  ل�شوء  الدرا�شة  من  الطرد  قبيل 
ال�شخ�شية،  اأكرث على  - تركت تداعيات 
منها زيادة الع�شابية والنفالت وامل�شاكل 

ال�شلوكية يف امل�شتقبل.
امل�شاق  بــــاأن  ـــك  ذل ــبــاحــثــون  ال ــل  ــل وع
ُينظر  قد  املــراهــق  اأفــعــال  عن  الناجمة 
اأكرث  ي�شر  مــا  اأ�شعب  باعتبارها  اإليها 
فتوافر  ثــم  ومـــن  ال�شخ�شية.  بــتــطــور 
خا�شة   - للمراهقني  النف�شي  الــدعــم 
تردي  عدم  على  ي�شاعد   - الأزمة  خالل 

ال�شخ�شية.
وهناك من النتائج ما يبعث على الأمل، 
اأجريت  �شوي�شرية  درا�شة  اأ�شارت  فقد 
تعزيز  اأن  اإىل   2013 ــام  ع �شنة  ــدة  مل
�شعور املراهقني بهويتهم وت�شجيعهم على 
توجيه  على  والقدرة  الــذات  مع  ال�شدق 
م�شار حياتهم وتلبية املتوقع منهم ب�شكل 
تدريجي  اإيــجــابــي  لنمو  يـــوؤدي  وا�ــشــح، 
ا�شتقرارهم  على  ينعك�ص  لل�شخ�شية 

انفعاليا، واأمانتهم وح�شن ت�شرفهم.
بني  العالقة  اأخـــرى  درا�ــشــة  واأظــهــرت 
الدرا�شة  �شني  ــالل  خ بالنف�ص  الثقة 

والتطور الإيجابي لل�شخ�شية.
وميكن ترجمة تلك النتائج عمليا بتوفري 
منو  يف  ت�شاعد  للمراهقني  مواتية  بيئة 
جناحات  اإحــراز  وبالتايل  �شخ�شياتهم، 
الالحقة.  عمرهم  مــراحــل  يف  اأفــ�ــشــل 
لأكرث  بريطانية  درا�ــشــة  اأظــهــرت  وقــد 
اأظهرت  من  اأن  مراهق  اآلف  اأربــعــة  من 
الدرا�شة انفالتهم )عرب تدين درجاتهم 
ُرجح  ال�شخ�شي(  التدقيق  مقيا�ص  على 
ل�شفوف  ان�شمامهم  ال�شعف  بن�شبة  اأكرث 
مقارنة  لحــقــا  الــعــمــل  عــن  الــعــاطــلــني 

بغريهم.
املراهقني  تلقني  على  نركز  مــا  وكــثــريا 
المتحانات،  اجتيازهم  على  واحلر�ص 
ورمبا حري بنا اأن نركز على الأقل بنف�ص 
القدر على بناء �شخ�شياتهم. وكاأب لبن 
وابنة تواأم مازال دون �شن البلوغ ف�شوف 
بنمو  املتعلقة  الأبحاث  با�شتمرار  اأتابع 
على  اأقــدر  اأكــون  َعّلي  املراهق  �شخ�شية 

و�شعهم على امل�شار الأف�شل م�شتقبال.

توؤثر التقلبات املزاجية وال�شغوط التي نتعر�ض لها خالل البلوغ على اأدمغتنا، وهو ما ينعك�ض الحقا 
على �شخ�شياتنا يت�شابه تواأماي البالغان الرابعة يف الكثري من االأوجه، فكالهما اجتماعي وظريف 
وحمب للدعابة - ومع ذلك هناك اختالفات بداأت تظهر يف �شخ�شية اأحدهما عن االآخر، فمثال يهتم 

ابننا بالوقت اأكرث ولديه حب ا�شتطالع ملعرفة االآتي، بينما �شقيقته التواأم اأكرث ا�شتقاللية ورغبة يف 
فعل االأمور بنف�شها.بالطبع هما مازاال يف عمر مبكر، ورغم اأن جذور ال�شخ�شية تلحظ من الطفولة 

املبكرة، اإال اأنني اأعلم اأن تغريات كثرية �شتطراأ عليهما، خا�شة مع بلوغهما �شني املراهقة.
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كيف ت�سكل �سن�ات املراهقة �سخ�سياتنا؟

تزد�د �ل�سخ�سية ثقة 
بالنتقال من �لطفولة 
�ملبكرة ل�سني �لطفولة 

�لالحقة قبل �أن تع�سف 
�ملر�هقة بال�سخ�سية جمدد�

كثري� ما نركز على تلقني �ملر�هقني و�حلر�س على �جتيازهم �لمتحانات، 
ورمبا حري بنا �أن نركز على �لأقل بنف�س �لقدر على بناء �سخ�سياتهم



متتلكني وجهًا بي�ضاويًا؟  طبقي هذه �حليل

عززي �إ�ضر�قة عينيك �ملتعبتني
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جيوب،  �ــشــوداء،  هــالت  جتاعيد، 
ت�شيب  كــثــرية  مــ�ــشــاكــل  ـــل...  ـــرّه ت
والفقري  ــا�ــص  احلــ�ــشّ عينيك  حميط 
باملواد الدهنية. لكن لكل م�شكلة حّل 

منا�شب، ول داعي للقلق.
املنطقة املحيطة بالعينني ح�ّشا�شة 
ا لأنها اأكرث رّقة من ب�شرة الوجه  جدًّ
بــثــالث مــــّرات، وهـــي فــقــرية بــاملــواد 
من  عواطفنا  مع  وتتفاعل  الدهنية، 
فرح وحزن. لذا، يطلق على اخلطوط 
“التجاعيد  ا�شم  حولها  تــربز  التي 
التعبريية” لأنها تظهر عند ال�شحك 
والبكاء، اأو اأي انفعال قوي، كما تتاأثر 
والإرهــاق،  وال�ّشهر،  والقلق  بالتعب 
بــالإ�ــشــافــة اإىل عــوامــل الــتــقــّدم يف 
للتعّديات  والتعّر�ص  الإهمال،  ال�ّشن، 
اأ�شعة  ا  خ�شو�شً املختلفة،  اخلارجية 

ال�ّشم�ص ما فوق البنف�شجية.
ـ الأكيا�ص الدهنية:انتفاخ اجلفون 
هو اأكرث امل�شاكل اجلمالية التي تزعج 
املــــراأة لأنـــه يــوؤثــر يف جــمــال نظرة 
اأنها خرجت  لو  عينيها ويظهرها كما 

من مباراة مالكمة.
انتفاخ  اإىل  تــوؤدي  كثرية  اأ�شباب 
�شحّي،  ــي،  وراث هو  ما  منها  اجلفون، 
نعتمدها  خاطئة  عــادات  من  ناجت  اأو 

يومًيا.
حول  تظهر  الــتــي  النــتــفــاخــات 
عند  اأي  الـــ�ـــشـــبـــاح،  يف  ــني  ــن ــي ــع ال
ال�شتيقاظ من النوم، �شببها احتقان 
�شوء  من  الناجت  بال�شوائل  اجلفون 
ال�شعريات  ورّقة  اللمفاوي  الت�شريف 
الدموية، قّلة النوم والتعب، اأو تناول 
ماأكولت غنية بالتوابل وامللح. اأما يف 
مزمنة،  النتفاخات  هذه  كانت  حال 
فهذا يعني اأنك تعانني لأ�شباب وراثية 

من تكّد�ص الدهون يف هذه املنطقة.
و�شع  ميكنك  العناية:  احلــل:يف 

للتخفيف  املثّلجة  الــ�ــشــاي  اأكــيــا�ــص 
حميط  و�شقل  اجلــفــون  انــتــفــاخ  مــن 
باملكّعبات  ال�شتعانة  اأو  العينني، 
الثلجية للغاية نف�شها. هذه الأخرية 
لها فعالية مذهلة ونتائجها فورية اإذا 

كنت تتحملني الربودة.
م�شتح�شرًا  ا�ــشــتــعــمــلــي  بــعــدهــا، 
يف  العينني  ملحيط  وملطفًا  مــرّطــبــًا 
النوع  من  واختاريه  وامل�شاء،  ال�شباح 
تن�ّشط  مكّونات  على  يحتوي  ــذي  ال
الت�شريف  وحت�ّشن  الدموية،  الدورة 
النوع  هذا  يكون  ما  غالًبا  اللمفاوي. 
بـــاأداة  مــــزّودًا  العناية  كــرميــات  مــن 
امل�شتح�شر  تطبيق  عــلــى  تــ�ــشــاعــد 

وتدليك حميط العينني. جّربي:
Sisley Paris Sisleya L’I -
 tegral Anti-Age Eye and

Lip Contour Cream
الــ�ــشــوداء:�ــشــواء كانت  الــهــالت  ـ  
فالهالت  بنّية،  اأو  زرقــاء  اأو  حمراء 
متنحك  لأنــهــا  حمــرجــة  الــ�ــشــوداء 
�شلًبا  وتــوؤثــر  والتعب،  احلــزن  مظهر 
يف  وثقتك  وماكياجك،  اإطاللتك  يف 

الهالت  هــذه  ظهور  اأ�شباب  نف�شك. 
ما  ومنها  ــي،  وراث هو  ما  منها  كثرية، 
اأنها  يعني  البّني  اللون  �شحّي:  هو 
وراثية. الرمادية �شببها ا�شطرابات 
على  يــدّل  الأزرق  اللون  هورمونية، 
م�شاكل يف القلب، واللون الداكن يعني 

م�شاكل يف الدورة الدموية.
لون  كــان  اإذا  العناية:  احلـــّل:يف 
ــاق،  الزرق اإىل  مييل  اأحمر  الهالت 
على  يحتوي  عناية  كرمي  ا�شتعملي 
الدموية،  الـــدورة  حت�ّشن  مــكــّونــات 
يف  مــّرتــني  ا�شتعماله  على  وواظــبــي 
اللون،  بنّية  الهالت  كان  اإذا  اليوم. 
يحتوي  الذي  العناية  كرمي  اختاري 
لإ�شاءة  قلياًل  وام�شة  �شيغة  على 
اأن  الأفــ�ــشــل  ــن  وم العينني.  حميط 
الفيتامني  على  الكرمي  هذا  يحتوي 
C لتاأثريه املعّزز لالإ�شراق، ول تن�شي 
حماية حميط عينيك بو�شع نّظارات 
فوق  ما  ال�شم�ص  اأ�شعة  لأن  �شم�شية، 
البنف�شجية تزيد من ا�شمرار حميط 

العينني.

جافًا  واأ�شبح  ال�شعر،  �شبغات  ا�شتعمال  �شوء  ب�شبب  �شعرك  ت�شرر  هل 
واأطرافه حمروقة، ول تعرفني كيف ترمّمينه لي�شتعيد مظهره ال�شّحي من 
جديد؟ اإليك كيفية التخّل�ص من التاأثريات ال�شلبية التي تخّلفها �شبغات 

ال�شعر.
التخل�ص  ميكنك  ول  العجائب،  ت�شنع  م�شتح�شرات  يوجد  ل  ب�شراحة، 
من اأطراف ال�شعر املحروقة اإل من خالل الق�ّص. فامل�شتح�شرات امل�شممة 
واإعادة  اجلاف  ال�شعر  تغذية  على  تعمل  واملت�شّرر  امللّون  ال�شعر  لرتميم 
ترطيبه، واحلّد من ت�شرره من �شبغات ال�شعر يف امل�شتقبل، لكنها ل تعالج 

اخل�شالت التي احرتقت.
الإر�شادات  بعناية  اقرئي  �شعرك،  تلوين  القادمة، عندما تنوين  املّرة  يف 
املدّونة على علب �شبغات ال�شعر، والتزمي حرفيًا بها لكي ل توؤذي �شعرك 
اأدوات الت�شفيف  من جديد. يف مرحلة العالج، نن�شحك بتجّنب ا�شتعمال 
الكهربائية، خ�شو�شًا مكواة التملي�ص اأو التجعيد، وقّدمي ل�شعرك عالجات 
مركزة كحمامات الزيت والأقنعة املرممة التي يقّدمها �شالون تزيني ال�شعر 

املحرتف. لكن، تخل�شي اأوًل من اأطراف ال�شعر املتعبة.
لتغذية  املخ�ش�شة  العناية  م�شتح�شرات  ا�شتعمال  على  واظبي  املنزل،  يف 

ال�شعر امل�شبوغ وترميمه، جربي:
 Kerastase Reflection Chroma Riche System جمموعة 

Aqua-Ionic
Pantene Pro-V Colored Hair Repair جمموعة

 Herbal Essences Bio Renew Argan Oil of جمموعة 
Morocco

�صعرك

عاجلي �لأ�سر�ر �لناجتة عن �سبغات �ل�سعر

وكيفية  البي�شاوي،  للوجه  املنا�شب  املكياج 
و�شعه بطريقة اأكرث احرتافية...

كرمي اأ�شا�ض ينا�شب ب�شرتك

كرمي  اأن  اإىل  ت�شري  ال�شائعات  بع�ص  هناك 
اأو  الوجه  �شكل  تغيري  على  ي�شاعد  الأ�شا�ص 
خدعة.  هــذه  ولكن  طــول،  اأكــرث  يجعله  رمبــا 
فقط  وجهك.  �شكل  يغري  لن  الأ�شا�ص  فكرمي 
للون  املنا�شب  ا�شتخدام ذلك  التاأكد من  عليك 

ب�شرتك فقط والذى يظهرك طبيعية.

ـ ملمع ال�شفاه:

خا�شة  ال�شفاه  بتحديد  ين�شح  مــا  ــادة  ع
لذوات الوجه البي�شاوي، للفت النتباه. ولكن 
العني  حتديد  خطاأ  يف  يقعن  الفتيات  معظم 
غري  �شكلك  يجعل  مما  واحــد،  اآن  يف  وال�شفاه 
واحدة  منطقة  بتحديد  ين�شح  ولذا  جذاب. 
فقط. فمثال اإذا اعتمدِت على حتديد �شفتيك، 

يجب  اأي�شًا  عينيك.   يف  املثل  بعمل  تقومي  ل 
فعليك  ل�شفتيك،  املنا�شب  التحديد  مراعاة 
ملمع  اأو  الغامقة  الــلــون  درجـــات  ا�شتخدام 
ال�شفاه الالمع، وغريها من الألوان التي جتذب 
النتباه لل�شفتني وت�شاعد على حتديد وجهك 

ب�شكل اأف�شل.

ـ مكياج العني:

العني،  ر�ــشــم  يف  يتفنن  الــ�ــشــيــدات  معظم 
املنا�شبة  الوجوه  اأكرث  من  البي�شاوي  والوجه 
ميكنك  حيث  م�شاحته.  لو�شع  خا�شة  لذلك 
و�شع ظالل اجلفون واملا�شكرا وكذلك الرمو�ص 
وجهك  جــمــال  ــن  م تــزيــد  الــتــي  ال�شناعية 
املكياج  يف�شلن  ممن  كنت  اإذا  اأما  وا�شراقته. 
�شفتيك بدل  ر�شم  اإىل  اللجوء  الهادئ، فعليك 

من عينيك.

ـ اأحمر اخلدود:

من الن�شائح الهامة والتي يجب اأن تطبقيها 
هي ا�شتخدام اللون الربونزي لظالل اخلدود. 
خفيف  هــايــاليــرت  ا�ــشــتــخــدام  املف�شل  ومـــن 
مثل  غامق  لــون  على  �شتعتمدين  كنِت  اإذا 

بدرجاته  الربونزي  اللون  ويعد  الربونز. 
من اأكرث الألوان املنا�شبة ل�شاحبات الوجه 

البي�شاوي.

ـ حتديد الوجه:

متقاربة،  كلها  مــالحمــك  كــانــت  اإذا 
والعمل  جمالك  مناطق  بتحديد  فعليك 

العني  حتديد  مثال  اإبرازها.  على 
و�شع  على  العمل  مع  ال�شفاه  اأو 
باقي  يف  جـــدا  خفيف  مــكــيــاج 

و�شع  عليك  وبالطبع  الــوجــه. 
اللون  من  وخا�شة  خفيف  هاياليرت 

على  الــــوردي  الــلــون  اأو  الــربونــزي 
تظهر  حتى  الأنـــف  جانبي 

ب�شكل مدبب.
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ح�ل قزم اأبي�ض بدل من ال�سم�ض

! الع�سل  �سهر  يف  زواجا  ماركة" تنهي  "حقيبة 

ظه�رهذه 
العالمة يف 

العني تدل على 
احتمال الإ�سابة 

ب�سرطان فتاك

تعرف على الدولة �ساحبة اأف�سل نظام 
تعليمي على م�ست�ى العامل؟

لأول مرة

جديد  اكــتــ�ــشــاف  اإىل  الــعــلــمــاء  تــو�ــشــل 
بتكوين  املتعلقة  انظريات  كل  يغري  قد 
على  العثور  وهــو  ال�شم�شية،  املجموعة 
كان  ال�شم�شية  املجموعة  خــارج  كوكب 
حتى  اأبي�ص  ــزم  ق ــول  ح منفردا  يـــدور 

تبخر.
ووفقا للدرا�شة التي ن�شرت مبجلة نات�شر 
قزم  الفلك  علماء  الحظ  فقد  العلمية 
حتليال  درا�ــشــتــه  بعد  واأجــــروا  اأبــيــ�ــص، 
االأبي�ص،  لــلــقــزم  الطيفية  للب�شمات 
ــادرة  ن ـــار  اآث اإىل  خاللها  مــن  وتــو�ــشــلــوا 

متعلقة بكيمياء الغاز املحيط به.
م�شح  مــن  بيانات  الفلك  علماء  وجــمــع 
 Sloan Digital Sky"
اململكة  يف  اأجـــري  ــذي  ال  "Survey
ات�شح  والذي  واأملانيا،  وت�شيلي،  املتحدة، 
ــود  ــات تـــدل عــلــى وج ــالم ــن خــاللــه ع م
يف  ال�شابع  اأورانو�ص  لكوكب  �شبيه  كوكب 

املجموعة ال�شم�شية،
النجوم  من  نوع  هي  البي�شاء  واالأقـــزام 
�شغرية  تــكــون  الــتــبــانــة،  درب  مبــجــرة 

ت�شل  مرتفعة  كثافة  ذات  ولكن  احلجم، 
اإىل مليون �شعف كثافة ال�شم�ص، واألوانها 
متنوعة بني االأبي�ص واالأ�شفر، وهي ذات 

ملعان منخف�ص.
ويعد العثور على املعادن يف القزم االأبي�ص 
اأمرا غري معتادا، فعثور العلماء عليها يف 
كوكب  تبخر  على  دليال  تعد  القزم  هذا 

اأو  �شخري قد اقرتب من القزم االأبي�ص 
نظرية  اإىل  ي�شري  مما  حوله،  يــدور  كان 
اأخرى وهي اأن حدوث ذلك يجب اأن يكون 
الفو�شى،  من  حالة  يف  ال�شم�شي  النظام 
مبعنى اأن تكون الكواكب قريبة مبا فيه 
الكفاية حتى يتكون القزم االأبي�ص بقوة 

هائلة متكنه من تبخر كوكب اآخر.

يق�شى  جــديــدا  قانونا  اليابان  فر�شت 
بتطبيق �شاعات عمل مرنة للمدر�شني يف 
العمل  �شاعات  وحتديد  العامة  املدار�ص 
وذلك  �شاعة   45 بواقع  �شهريا  االإ�شايف 
بعد اأن اأثار توجه املدر�شني للعمل �شاعات 
اهتمام  الر�شمي  الـــدوام  ــارج  خ طويلة 

ال�شلطات اليابانية.
و�شيعطي القانون املنقح ب�شاأن االإجراءات 
احلكومات  املدر�شني  بــرواتــب  اخلا�شة 
املحلية خيار املوافقة على عمل املدر�شني 
اأطول يف الفرتات املزدحمة من  ل�شاعات 
املزيد من  الدرا�شي واحل�شول على  العام 

اأيام العمل يف ال�شيف حني يكون الطلبة 
باحلد  يلتزمون  اأنــهــم  طــاملــا  عطلة  يف 

االأق�شى ل�شاعات العمل االإ�شافية.
�شاعات  بوجود  دائما  اليابان  وتو�شم 
املــجــاالت  خمتلف  يف  الــطــويــلــة  الــعــمــل 

واملدر�شون لي�شوا ا�شتثناء من ذلك.
العمل  �شاعات  عــدد  متو�شط  بلغ  وقــد 
الثانوية  املدار�ص  يف  ال�شباب  للمدر�شني 
2018،وهو  عام  يف  اأ�شبوعيا  �شاعة   56
املعدل االأطول من بني 48 دولة ومنطقة 
التعاون  منظمة  اأجــرتــه  مل�شح  خ�شعت 

االقت�شادي والتنمية.

هي  "ما  ال�شوؤال  هذا  اأنف�شنا  على  نطرح  ما  غالبا 
م�شتوى  على  تعليمي  نظام  اأف�شل  �شاحبة  الدولة 
الدول  الأف�شل  عاملية  قائمة  لكم  نقدم  العامل؟" 
اأي  العامل العربي فيها  التعليم ال يحتل  يف م�شتوى 

مركز متقدم!
اأي اإجابة حمددة عن ذلك ال�شوؤال  لكن رمبا تخلو 
التقييم  "برنامج  يجعل  قــد  مــا  املو�شوعية،  مــن 
جيدا  موؤ�شرا  اإيــه(  اإ�ص  اآي  )بي  للطالب"  الــدويل 

رمبا يفيد يف التو�شل اإىل االإجابة املطلوبة.
االختبارات  من  �شل�شلة  من  املوؤ�شر  هــذا  ويتكون 
التعاون االقت�شادي  التي و�شعتها منظمة  الدولية 
اإطالق  منذ  االختبارات،  لتلك  ويخ�شع  والتنمية. 
اخلام�شة  �شن  يف  طــالب   ،2000 عــام  يف  الربنامج 

ع�شرة، كل ثالث �شنوات.
وك�شفت املنظمة نتائج االختبارات االأحدث من هذا 
اإىل  اأ�شارت  والتي   ،2018 يف  اأُجريت  التي  النوع، 
يتجاوز  فائقا  اأداء  يظهرون  ال�شينيني  الطالب  اأن 
اأداء جميع الطالب من الدول االأخرى يف القراءة، 

والريا�شيات، والعلوم.
اأرقام قيا�شية

مما  االختبارات،  هذه  يف  واإقليم  دولة   79 �شاركت 
ُيعد رقما قيا�شيا. وبلغ عدد عينة الطالب امل�شاركني 

املا�شي. العام  طالب  األف   600
والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة  وتتكون 
الواليات  مثل  متقدمة،  دول  اأغلبها  دولة،   37 من 
االحتــاد  يف  اأعــ�ــشــاء  ودول  ــان،  ــاب ــي وال املــتــحــدة، 

االأوروبي.
مدى  على  التعرف  تريد  التي  الـــدول  عــدد  لكن 
التعليم  الدولية يف جمال  للمعايري  مالئمة طالبها 

يتزايد يف الفرتة االأخرية.
الدول  ت�شنف  التي  االختبارات،  هــذه  واأ�شبحت 
من  ــة،  دول كل  يف  الطالب  ــات  درج متو�شط  ح�شب 
اأدوات القيا�ص املوؤثرة يف معايري التعليم الدويل، اإذ 
توفر منظورا خمتلفا مقارنة باالختبارات املحلية.

هذه  اأثــنــاء  حقيقية  حتــديــات  الــطــالب  ويــدخــل 
اأ�شئلة  �شكل  يف  تــكــون  قــد  والــتــي  ــارات،  ــب ــت االخ
وحتقيق  ال�شليمة،  املالية  القرارات  اتخاذ  تتناول 

اال�شتفادة املثلى من املعلومات.
اختبارات  يف  �شوؤال  هناك  كان  املثال،  �شبيل  وعلى 
اأ�شا�ص  على  مبني  القراءة،  مهارات  يقي�ص   2018
وفيه  االإنرتنت،  منتديات  اأحد  على  متخيل  حوار 
يت�شاءل �شاحب مزرعة دواجن عما اإذا كان تناول 

دجاجه لالأ�شربين اآمنا اأم ال.
�شيطرة اأ�شيوية

كانت ال�شني هي �شاحبة الت�شنيف االأعلى يف ثالث 
االأخــرية يف هذه االختبارات  االأربــع  من اجلــوالت 

الدولية، لكن كان هناك حتفظ باأن م�شاركة ال�شني 
كانت مقت�شرة على مناطق معينة يف البالد.

االختبار  نتائج  ال�شينية  ال�شلطات  وا�شتخدمت 
عامي  يف  فقط  �شنغهاي  منطقة  بطالب  اخلا�شة 
نتائج  ال�شني  ا�شتخدمت  كما  و2012.   2009
واليات  اأربعة  يف  الطالب  دخلها  التي  االختبارات 

فقط يف عامي 2015 و2018.
منظمة  يف  التعليم  مدير  �شالي�شر،  اأنــدريــا  وقــال 
املناطق،  هذه  "يف  والتنمية:  االقت�شادي  التعاون 
اأظهر الطالب االأكرث معاناة من احلرمان االجتماعي 
اأداء اأف�شل يف القراءة مقارنة بالطالب العاديني يف 

املناطق التابعة للمنظمة".
االأف�شل  االأداء  �شاحبة  الدولة  هي  فنلندا  وكانت 
برنامج  اخــتــبــارات  مــن  االأوىل  الــثــالث  الن�شخ  يف 
التقييم الدويل للطالب يف اأعوام 2000، و2003، 
يف  الــ�ــشــدارة  �شنغافورة  احتلت  بينما  و2006، 

اختبارات 2015.
اختبارات  االأوىل يف  املراكز  اآ�شيوية  وتت�شدر دول 
هذا الربنامج، وفقا حل�شاب جميع الدرجات. وي�شري 
الت�شنيف احلايل اإىل اأن دوال اآ�شيوية حتتل املراكز 
بينما  االختبارات  تلك  نتائج  يف  االأوىل  االأربعة 
تعترب ا�شتونيا الدولة غري االآ�شيوية الوحيدة التي 

ت�شعد اإىل املراكز املتقدمة.
التعاون  منظمة  اإليها  تو�شلت  التي  النتائج  واألقت 
حيال  خماوف  على  ال�شوء  والتنمية  االقت�شادي 

الرقمي". للعامل  "اجلاهزية 
برنامج  اختبارات  نتائج  اأظهرت  ل�شالي�شر،  ووفقا 
التقييم الدويل للطالب االأخرية اأن ع�شرة يف املئة 
فقط من الطالب امل�شاركني يف االختبارات من دول 
من  متكنوا  والتنمية  االقت�شادي  التعاون  منظمة 
اأثناء  ال�شخ�شية،  واالآراء  احلقائق  بني  التمييز 

قراءة مو�شوعات غري ماألوفة.
رغم ذلك، اأ�شارت النتائج اإىل اأن الفجوة التعليمية 
كبرية  لي�شت  النامية  والــدول  املتقدمة  الدول  بني 

كما يعتقد البع�ص.
"عندما اأجرينا  واأ�شاف مدير التعليم يف املنظمة: 
مقارنة بني الدول التي ح�شلت على نف�ص الدرجات 
للطالب،  الـــدويل  التقييم  برنامج  اخــتــبــارات  يف 
اكت�شفنا اأن هناك فجوة وا�شعة يف م�شتويات الدخل 

يف تلك الدول."
بني  كبرية  ــوارق  ف وجــود  عن  النتائج  ك�شفت  كما 
اأداء الن�شاء والرجال، اإذ ثبت اأن الفتيات يتفوقن 
يف االأداء على الفتيان يف القراءة، ويظهرن تقدما 
يف  نقطتني  ــدار  ــق )مب الــعــلــوم  يف  عليهم  هام�شيا 
املتو�شط(، بينما اأثبت الفتيان تفوقا على الفتيات 

يف اختبارات الريا�شيات ) بنحو خم�ص نقاط(.

يف  دائما  الرئة  �شرطان  اأعرا�ص  تظهر  ال 
احلالة،  تطور  مع  ولكن  املبكرة،  املراحل 
ميكن االنتباه اإليها خا�شة يف عني املري�ص.

االأمريكية:  الــ�ــشــرطــان  جمعية  وتــقــول 
من  الــعــلــوي  اجلـــزء  �ــشــرطــانــات  "ت�شمى 
توؤثر  قد  التي  بانكو�شت،  ــاأورام  ب الرئتني 
من  وجــزء  العني  يف  االأع�شاب  بع�ص  على 
االأعرا�ص  من  جمموعة  ي�شبب  ما  الوجه، 

ت�شمى "متالزمة هورنر"".
وت�شمل اأحد اأعرا�ص متالزمة هورنر، تديل 
اأن  وميكن  للعني،  العلوي  اجلفن  �شعف  اأو 
نف�شها  العني  و�شط  يف  مظلم  جــزء  يظهر 

اأي�شا.
هي  هورنر،  ملتالزمة  اأخــرى  عالمة  وهناك 
عدم التعرق على اجلانب نف�شه من الوجه. 
وميكن اأن ت�شبب اأورام بانكو�شت اأملا �شديدا 

يف الكتف.
- االأعرا�ص الرئي�شية ل�شرطان الرئة:

 3 اأو  اأ�شبوعني  بعد  يـــزول  ال  �شعال   •
اأ�شابيع.

�شوءا. يزداد  االأمد  طويل  • �شعال 

العودة. يف  ت�شتمر  التي  ال�شدر  • التهابات 
الدم. • �شعال 

ال�شعال. اأو  التنف�ص  عند  اأمل  اأو  • وجع 
امل�شتمر. التنف�ص  • �شيق 

الطاقة. نق�ص  اأو  امل�شتمر  • التعب 
غري  الـــوزن  فــقــدان  اأو  ال�شهية  فــقــدان   •

املربر.
وقد ت�شمل االأعرا�ص االأقل �شيوعا ما يلي:

االأ�شابع. مظهر  يف  • التغيريات 
البلع(. )ع�شر  البلع  يف  • �شعوبة 

• ال�شفري.
اأج�ص. • �شوت 

الرقبة. اأو  الوجه  • تورم 
الكتف. اأو  ال�شدر  يف  م�شتمر  • اأمل 

يذكر اأن ال�شبب الدقيق ل�شرطان الرئة غري 
معروف، ولكن هناك عددا من العوامل التي 
ال�شخ�ص  اإ�شابة  خطر  من  تزيد  اأن  ميكن 

باملر�ص، وهي:
ال�شلبي. للتدخني  • التعر�ص 

امل�شرطنة. الكيميائية  للمواد  • التعر�ص 
• الوراثة.

ــوى طــالق من  ــة امــاراتــيــة دع رفعت زوج
يف  االأ�شرة  حمكمة  اإىل  الع�شريني  زوجها 
دبي، بعد مرور �شهر على زواجهما، ب�شبب 
لها  ي�شرتي  اأن  يف  لرغبتها  ان�شياعه  عدم 

ماركة“. ”حقيبة 
التي  املحلية  ”البيان“  �شحيفة  وبح�شب 
بات�شال  الــزوج  تفاجاأ  فقد  اخلرب  اأوردت 
يف  ترغب  عرو�شه  اأن  مفاده  املحكمة،  من 
حقيبة  �شراء  عدم  بحجة  منه،  الطالق 
هذا  واأن  خا�شة  له  �شدمة  �شكل  ما  يــد، 
ما  اأنهما  �شيما  ال  بباله،  يخطر  مل  ال�شبب 

زاال يف ”�شهر الع�شل“.
االأ�شرية  اال�ــشــتــ�ــشــارات  مــركــز  واأو�ــشــح 
تقدمت  الــزوجــة  اأن  دبي“  ”ن�شائية  بـــ 

االأول  ال�شهر  يف  زوجها  من  الطالق  بطلب 
ي�شرتي  اأن  منه  طلبت  الأنها  زواجهما،  من 
املاركات  اإحـــدى  مــن  ن�شائية  حقيبة  لها 
املعروفة، اإال اأنه رف�ص متذرًعا باأنه ما زال 
عن  ف�شاًل  الــزواج،  وتكاليف  نفقات  ي�شدد 

توفري متطلبات املعي�شة.
ون�شح  التدخل  حاول  اأنه  املركز  واأ�شاف 
بني  والتقريب  الو�شع  لتهدئة  الزوجني 
مل  االأمــر  اأن  اإال  ال�شريكني،  نظر  وجهات 
املحكمة،  اإىل  اخلالف  و�شل  اأن  بعد  يفلح 
معتربة  الطالق  على  الزوجة  �شممت  اإذ 
قد  بخل  عن  ينم  رغبتها  حتقيق  عدم  اأن 
ال ت�شتطيع التعاي�ص معه م�شتقباًل، خا�شة 

بعد اأن تنجب اأطفااًل.

اليابان ت�سدر قان�نا ب�ساعات عمل مرنة 
للمدر�سني يف املدار�ض العامة

ك�شفت �شركة "نيت كريدت" 
لالإقرا�ص الربيطانية عن 

خريطة اأ�شماء جديدة عن اأكرث 
اأ�شماء العائالت �شيوًعا يف العامل، 

اأو�شحت فيها خم�شة اأ�شول 
الأ�شماء العائالت.

وذكرت �شحيفة "ديلى �شتار" 
الربيطانية التي ن�شرت نتائج 

الدرا�شة اأن هذه االأ�شول ت�شمل 
من�شًبا اأو و�شًفا �شخ�شًيا اأو ا�شم 

مكان اأو ا�شم اأحد االأ�شالف اأو 
رابطة مع فاعل خري.

واأو�شحت خريطة االأ�شماء اأن 
ا�شم �شميث هو االأكرث �شيوًعا يف 

اجنلرتا، بينما ك�شفت عن اأنه 
يف اأوروبا ب�شكل عام هناك ميل 
لظهور ا�شم العائلة انطالقًا من 
مهنة اأو من ا�شم االأب، وب�شكل 

عام يف العامل تت�شدر ال�شني 
والهند القائمة بوجود اأكرث 

اأ�شماء العائالت �شيوًعا.
وبالن�شبة لدول اأمريكا اجلنوبية 

فاإن ا�شم جونزالي�ص هو االأكرث 
�شيوًعا ليكون ا�شم العائلة.

اأما يف اأفريقيا فاإن ا�شم العائرة 
نكو�شى هو االأكرث �شيوًعا فى 

جنوب اأفريقيا بينما يعد كامارا 
هو االأكرث �شيوًعا يف عدة دول 

مثل �شرياليون.

خريطة جديدة 
تك�سف جميع اأ�سماء 

العائالت يف دول 
العامل 

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق



من  ــــل  اآب �ــشــركــة  تــخــلــ�ــشــت  اأن  مــنــذ 
 Touch ID م�شت�شعر ب�شمات الأ�شابع
الأبعاد  الثالثية  بالكامريا  واإ�شتبداله 
عما  يت�شاءل  البع�ص  كان   ،Face ID
يوم  يف  اآبــل  ل�شركة  املمكن  من  كــان  اإذا 
كانت  اإذا  الب�شمة.  م�شت�شعر  اإعــادة  ما 

�شحيحة،  اليوم  وردتنا  التي  ال�شائعات 
حيث   ،2020 العام  يف  ذلك  يحدث  فقد 
من  كل  بت�شمني  �شتقوم  ال�شركة  اأن  قيل 
هواتف  يف   Touch ID و   Face ID
iPhone، و�شيتم دمج م�شت�شعر الب�شمة 

ال�شا�شة. يف  اأخرًيا   Touch ID

جملة  مـــن  ــتــقــريــريــن  ل وفـــقـــا  الآن 
فهما   ،Economic Daily News
يدعمان تلك الإدعاءات ال�شابقة، اإل اأنه 
م�شت�شعرات  اأن  يقولون  احلالة،  هذه  يف 
اإ�شتخدامها  �شيتم  التي  الأ�شابع  ب�شمات 
العام  يف  القادمة   iPhone هواتف  يف 
قبل  من  بالفعل  ت�شنيعها  �شيتم  املقبل 
البع�ص  يعلم  كــمــا  ــوم.  ــك ــوال ك �ــشــركــة 
�شركة  قامت  فقد  الأرجـــح،  على  منكم 

ب�شمات  م�شت�شعرات  بتطوير  كوالكوم 
الأ�شابع اخلا�شة بها والتي يتم دجمها 
التي  امل�شت�شعرات  وهــي  ال�شا�شة،  يف 

ت�شتخدمها �شركات مثل �شام�شوجن.
القادمة   iPhone هواتف  اأن  تــردد 
امل�شت�شعرات  �شت�شتخدم  املقبل  العام  يف 
حم�شنة  ن�شخة  ولــكــن  ــا،  ــًف اآن ــورة  ــذك امل
منها. ل�شنا متاأكدين من نوع التح�شينات 
من  ولكن  اإلــيــهــا،  نتطلع  اأن  ميكن  التي 

املفرت�ص اأنها �شتتخل�ص من بع�ص امل�شاكل 
احلالية  امل�شت�شعرات  يف  راأيناها  التي 
�شام�شوجن يف  �شركة  امل�شتخدمة من قبل 

هواتفها الرائدة احلالية.
التعامل  الأفــ�ــشــل  مــن  حــال،  اأي  على 
قدر  بــاأقــل  الآن  حتى  قيل  مــا  كــل  مــع 
م�شت�شعر  اأن  يبدو  ولكن  احلما�شة،  من 

 Touch ID الب�شمة 
قد يعود اإىل هواتف الآيفون بالفعل يف 
اإليه،  املقبل. هل هذا �شيء تتطلع  العام 
على  التعرف  خا�شية  اأن  تعتقد  هل  اأو 

الوجه Face ID ُتعد كافية؟.
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 Google ـــزات  ـــي م اإحــــــدى  تــتــمــثــل 
ال�شور  م�شاركة  على  القدرة  يف   Photos
عن طريق اإن�شاء األبومات واإ�شافتها اإليها. 
هذا الأمر يعمل على نحو جيد يف الغالب، 
ب�شع  م�شاركة  فقط  اأردت  لو  مــاذا  ولكن 
�شور؟ حل�شن احلظ، يبدو اأن �شركة جوجل 
قد وجدت حاًل لهذا اللغز والذي يتمثل يف 

اإطالق ميزة ر�شائل داخل التطبيق.
 ،Google Photos اإذا كنت ت�شتخدم
ف�شوف حتتاج اإىل معرفة اأن �شركة جوجل 
قد قدمت موؤخًرا ميزة جديدة حيث ميكن 
لبع�شهم  الر�شائل  اإر�ــشــال  للم�شتخدمني 
كيفية  ما  بطريقة  هــذا  ي�شبه  البع�ص. 
مــع بع�شهم  الــدرد�ــشــة  مــيــزة  اإ�ــشــتــخــدام 
البع�ص وم�شاركة مقاطع الفيديو مبا�شرة 

يف الر�شائل مع بع�شهم البع�ص.
�شرحت  فقد  جــوجــل،  ل�شركة  ووفــقــا 
” لقد متكنت دائًما من م�شاركة   : بالقول 
التطبيق  خـــالل  مــن  ــة  ــردي ــف ال ــور  الــ�ــش
واحدة  ل�شورة  األــبــوم  اإن�شاء  طريق  عن 
من  �شمعنا  لكننا  الـــرابـــط.  ومــ�ــشــاركــة 
تكون  اأن  ميكن  العملية  هــذه  اأن  بع�شكم 
مب�شاركة  الآن  تقوم  عندما  لذلك  اأب�شط، 
ال�شور اأو الفيديوهات ملرة واحدة، �شيكون 

خا�شة  حمادثة  اإىل  اإ�شافتها  خيار  لديك 
مكاًنا  هذا  مينحك  التطبيق.  يف  وم�شتمرة 
واحًدا للعثور على اللحظات التي �شاركتها 
مع اأ�شدقائك وعائلتك وموا�شلة املحادثة 

.“
طريقها  امليزة  هذه  ت�شق  اأن  املتوقع  من 
 ،Google Photos اإىل جميع اإ�شدارات

 .Web و Android و iOS مبا يف ذلك
للم�شتخدمني  املــيــزة  هــذه  اإطـــالق  �شيتم 
نحو ذلك، بحيث  اأو  املقبل  الأ�شبوع  خالل 

ميكنك مراقبة ذلك.

املدعومة   Huami �شركة  قامت 
�شهر  يف   Xiaomi �شركة  قبل  مــن 
اأغ�شط�ص املا�شي بالإعالن عن ال�شاعة 
املربعة   Amazfit GTS الذكية 
من  ت�شميمها  اإ�شتلهمت  والتي  ال�شكل 
 .Apple Watch الذكية  ال�شاعة 
ا  ويف نف�ص احلدث، قامت ال�شركة اأي�شً
ذكية  ــوارة  ــش لإ� اأويل  ــوذج  من بعر�ص 
ُتدعى   AMOLED ب�شا�شة  ُمزودة 

.Amazfit X
ح�شابها  يف  ال�شركة  اأعلنت  اليوم، 
الإجتماعية  ال�شبكة  على  الر�شمي 
ال�شينية Weibo اأنها �شتبداأ الإنتاج 
 Amazfit X لإ�ـــشـــوارة  الــ�ــشــخــم 
الذكية اجلديدة يف الن�شف الثاين من 
اأعلنت  املن�شور،  نف�ص  يف  املقبل.  العام 
م�شنوعة  جديدة  ن�شخة  عن  ال�شركة 
 Amazfit GTS من  التيتانيوم  من 
ال�شني  يف  املتاجر  رفــوف  اإىل  �شت�شل 

اإبتداء من 16 دي�شمرب.
 Star ” ــوم  ــج ــن ال حــــرب  نــ�ــشــخــة 

” من   Wars Limited Edition
 Amazfit Sports ال�شاعة الذكية
اإىل  الأخرى  هي  قادمة   3  Watch
ما  و�شتكلف  دي�شمرب،   19 يوم  ال�شني 

ُيعادل 241 دولر اأمريكي.
يف   Amazfit X تزال  ل  للتذكري، 
ت�شم  هــي  الأويل.  النموذج  مرحلة 
�شا�شة AMOLED منحنية بحجم 
بك�شالت  بكثافة  متتاز  اإن�ص   2.07

هذه  اإنــ�ــص.  كل  يف  بك�شل   326 تبلغ 
�شا�شة اأكرب واأف�شل بكثري من ال�شا�شات 
 Xiaomi Mi Band امل�شتخدمة يف
 .Samsung Galaxy Fit اأو   4
يف  امل�شتخدمة   220mAh بطارية 
هذه الإ�شوارة الذكية توفر 7 اأيام من 
اإعادة  اإىل  احلاجة  قبل  الإ�شتخدام 
اأ�شعار  عن  الإعــالن  و�شيتم  ال�شحن. 

هذه الإ�شوارة يف وقت لحق.

تطبيق Google Photos ح�سل �لآن 
على ميزة د�خلية للدرد�سة

�لإ�سو�رة �لذكية Amazfit X �ستدخل مرحلة 
�لإنتاج �ل�سخم يف �لن�سف �لأول من �لعام �ملقبل

تكنولوجيا هو�تف iPhone قد تتبنى م�ست�سعر ب�سمات 
�لأ�سابع �لثالثي �لأبعاد يف �لعام �ملقبل 

من   2019 طــراز  متلك  كنت  اإذا 
ن�شخة 13 اإن�ص من احلا�شوب املحمول 
من  وتــعــاين   MacBook Pro
فاإعلم  الع�شوائي،  الإنطفاء  م�شكلة 
اأنك ل�شت وحدك. قامت �شركة اآبل 
توؤكد  للدعم  م�شتند  بن�شر  موؤخًرا 
بع�ص  هناك  باأن  علم  على  اأنها  فيه 
 MacBook من  اإن�ص   13 طرازات 

امل�شكلة. هذه  تواجه  التي   Pro
غالًبا  يوؤثر  اخللل  هذا  اأن  لحظ 
 MacBook Pro حوا�شيب  على 
العام  منت�شف  يف  اإ�شدارها  مت  التي 
اإن�ص.   13 ن�شخة  على  فقط  وتوؤثر 
اإن�ص   13 ن�شخة  متــلــك  كــنــت  اإذا 
 ،MacBook Pro ــن  م قــدميــة 
بهذه  تتاأثر  لن  الأرجــح  على  فاأنت 
فقد  كذلك،  كنت  اإذا  ولكن  امل�شكلة، 

يكون ذلك مرتبًطا ب�شيء اآخر.
الذي  ما  الوا�شح  غري  من  يــزال  ل 
امل�شكلة،  هــذه  يف  يت�شبب  اأن  ميكن 

ـــل  ـــن اآب ـــدعـــم م ولـــكـــن مــ�ــشــتــنــد ال
ميكن  التي  اخلــطــوات  بع�ص  يو�شح 
حل  ملحاولة  اإتخاذها  للم�شتخدمني 
امل�شكلة. وذلك لأن �شركة اآبل تطلب 
بطارية  تقلي�ص  امل�شتخدمني  مــن 
من  اأقــل  اإىل  املحمولة  حوا�شيبهم 
الطاقة،  مبحول  وتو�شيلها   %90
التطبيقات  جميع  واإيقاف  وت�شغيله 
على  �شاعات   8 ملــدة  ي�شحن  وتركه 

الأقل.
ذلك  بعد  امل�شتخدمني  من  ُيطلب 
من  الأحــدث  الإ�شدار  اإىل  الرتقية 
اأنه  يبدو  والــذي   ،macOS نظام 
ينبغي اأن يعالج امل�شكلة. يبدو وكاأنها 
اإذا  ولكن  وحمددة،  غريبة  خطوات 
الإنطفاء  م�شكلة  مــن  تــعــاين  كنت 
هذه  جتربة  فباإمكانك  الع�شوائي، 
الإت�شال  ميكنك  حيث  الطريقة، 
للح�شول على مزيد من  اآبل  ب�شركة 

الدعم.

بع�ض طرازات 2019 من 
MacBook Pro 13 تعاين من 

م�سكلة الإنطفاء الع�س�ائي

العديد من  راأينا يف الأونــة الأخــرية 
 Redmi هــواتــف  حــول  الت�شريبات 
الإعــالن  �شيتم  التي  القادمة   K30
عنها يف اليوم 10 دي�شمرب. الآن، قررت 
�شركة Xiaomi اللجوء اإىل ح�شابها 
الإجتماعية  ال�شبكة  على  الر�شمي 
اإىل  للت�شويق   Weibo ال�شينية 
جنًبا  جديد  األرتابوك  حا�شوب  قدوم 
 Redmi K30 اإىل جنب مع الهاتف 
�شيمتاز  احلا�شوب  هذا  بــاأن  العلم  مع 
مثرية  ونحافة  لل�شا�شة  نحيف  باإطار 

لالإعجاب.
 RedmiBook من املتوقع اأن ياأتي
اإن�ص   13 اإما مع �شا�شة بحجم  اجلديد 
تقنية  موا�شفات  ومــع  اإنــ�ــص،   14 اأو 
وخفيف  نــحــيــف  هــيــكــل  يف  مــتــقــدمــة 
يتعلق  وفيما  الألومنيوم.  من  م�شنوع 
احلا�شوب  لهذا  الفعلية  باملوا�شفات 
اأي  ــك  ــل من ل  زلـــنـــا  ــا  ــم ف املـــحـــمـــول، 
تفا�شيل، ولكن املن�شورات على ال�شبكة 
Weibo ت�شري  الإجتماعية ال�شينية 

اإىل  يهدف  املحمول  احلا�شوب  اأن  اإىل 
توفري اأداء عايل ب�شعر معقول.

من  املــزيــد  لــديــنــا  �شتكون  ــا،  عــمــوًم
املعلومات حول هذا احلا�شوب املحمول 
حدث  �شت�شبق  التي  الأيــام  يف  اجلديد 
ا الروتر  اأي�شً 10 دي�شمرب حيث �شرنى 
ذكــي  مــكــرب  و   Redmi Wi-Fi

لل�شوت.

دي�سمرب   10 يوم  �سي�سل   RedmiBook
Redmi K30 جنًبا �إىل جنب مع



معاوية. �ص

الكتابة،  عمر  مقتبل  يف  �شابة  اإكرام  •عجة 
دعيني اأخمن اأنك ولدت ويف داخل اح�شا�شا 
مع  الأول  لقائك  م��ن  ���ش��يء  ك��ات��ب��ة،  اأن���ك 

احلروف والكلمات؟
اإن املوهبة تبداأ بوادرها منذ ال�شغر فاأول 
من اكت�شف موهبتي اأ�شرتي ثم اأ�شاتذتي 
العربية  الــلــغــة  مــوا�ــشــيــع   خـــالل  ــن  م
الدرا�شي،  املنهج  يف  املقررة  واالجنليزية 
فمثال كنت اأكتب  ق�ش�شا وخواطرا كثرية 

عن الوطن والطفولة وغريها.

بني  يتاأرجح  "حلم  ك��ان  لك  مولد  •اأول 
الع�شرين والأربعني"، ما الق�شة التي حاولت 
�شلة  ذات  ح��روف  اأرقامها  من  جتعلي  اأن 

وثيقة بالعاطفة كما منطق  الأحالم؟
واالأربعني  الع�شرين  بني  يتاأرجح  حلم 
اإذ  ـــة   ـــي االأدب اأعــمــايل  بــاكــورة  يعترب 
واأحا�شي�شي  ــي  ــالم اأح برتجمة  قمت 
وعاي�شتها  �شمعتها  ومواقف  وانفعاالتي 
وجدان  من  نابعة  وعبارات  كلمات  اإىل 
خاللها  من  عربت  العقل،  واأعماق  القلب 
عن نظرتي يف احلياة، وقد الم�شت غريي 
نظرة  لي�شت  بب�شاطة  فهي  الــقــراء  من 
نظرة  يعك�ص  الع�شرين  فرقم  فل�شفية 

فتاة يف العقد الثاين اإىل االأمور، 
امراأة  فكر  يعك�ص  فهو  االأربعني  رقم  اأما 

احلياة،  يف  وخربتها  اأربعينية  نا�شجة 
وهي الكاتبة ربحي  اأم اخلري اأي والدتي 
لكن  ــواقــف  امل و  ال�شن  اخــتــالف  فــرغــم 
كوننا  توافقية  ت�شاركية  نقاط  يوجد 
منثل االأنثى ب�شعفها، بقوتها؛ اأحا�شي�شها 

وطموحاتها وما ت�شعى لتحقيقه .

رائع  �شيء  الجنليزية،  باللغة  رواية   •ثم 
جدا وملهم اأن تكتب بلغة الآخر، ثم دعيني 
اخرتت  وملا  اأحداثها،  تدور  ماذا  عن  اأ�شال 

الكتابة باللغة الجنليزية؟
كان  االجنليزية  باللغة  و�شغفي  حبي 
االجنليزي  االأدب  اأع�شق  فاأنا  بالفطرة، 
فقمت  والـــروايـــات  الق�ش�ص  وخــا�ــشــة 
طريق  عن  الكتابة  يف  موهبتي  ب�شقل 
الكال�شيكية  املو�شيقى  و�شماع  املطالعة 
االأفــالم  وم�شاهدة   . منها  والع�شرية 
كي  واالأ�شدقاء  اأختي  مع  بها  والتوا�شل 
باللهجة  اأي�شا  نطقي  حت�شني  ـــاول  اأح
اأي�شا وحتى مع  االأمريكية والربيطانية 

والدي ووالدتي . 
 Is It An ــــــــي  ــــــــت رواي ـــــــــــا  اأم
فهي  ؟    Anthropophobia
رواية اجتماعية، بعدة اأجزاء، اأحداثها 
الواقع  حتاكي  العقد،  كثرية  مت�شابكة، 
هي  مــا  منها  خــطــرية  ق�شايا  وتــتــنــاول 
خفية  عنها  م�شكوت  واأخـــرى  معروفة 
االغت�شاب  كق�شايا  لها  االنتباه  وجــب 

والتنمر وغريها ... ونرتك االأمر للقارئ 
كي ي�شتمتع بالتفا�شيل اأثناء املطالعة .

من  الكتابة  حلظة  يف  تكوننني  •عندما 
ما  اأن  م��ا  �شعور  يداهمك  ه��ل  امل��خ��ا���ض، 
طرف  من  ُي��ق��راأ  اأن  فعال  ي�شتحق  تكتبينه 

القارئ، اأية حلطة تتو�شدك اأثناء الكتابة؟
العنان  فاأطلق  الكتابة  هاج�ص  ينتابني 
الكلمات  تــرتجــمــهــا  الـــتـــي  الأفــــكــــاري 
واحلروف دون ترتيب ح�شابات م�شبقة، 
بالن�شبة ملوقف القراء منها الأنني اأكتب 
كلما  لــغــريي،  احلــريــة  واأتـــرك  لنف�شي 
اأ�شتلطف  لكن  اأكتب  الفر�شة  يل  �شنحت 

املالذ االآمن والهادئ الأتنف�ص كلماتي.

الكتاب  اع��داد  مرحلة  عن  للحديث  •لنعد 
اأن  ا�شتطعت  كيف  عربية"  "اأنامل  اجلامع 
وح��ارج  داخ��ل  م��ن  كاتبا   50 �شمل  تلمي 
القدرة  حد  واجهتك  �شعوبات  اأي��ة  الوطن، 

يف اأن يرى املوؤلف النور يف الأخري؟
الع�شرين  بني  يتاأرجح  حلم  كتابي  القى 
داخل  القراء  لدى  ا�شتح�شانا  واالأربعني 
وخــــارج الــوطــن فــحــدث تــوا�ــشــل بيني 
وبينهم عرب مواقع التوا�شل االجتماعي، 
وطلبوا م�شاعدتي يف اأول خطواتهم نحو 
الكتاب  فكرة  يل  فتولدت  الكتابة  عامل 
�شين�شر  الــذي  عربية"  "اأنامل  اجلامع 
فرقتنا  حيث  اهلل   �ــشــاء  اإن  بــــاالأردن 

و�شغف  الــقــلــم  جمعنا  لــكــن  املــ�ــشــافــات 
الكتابة. 

الوقت  ف�شيق  لل�شعوبات  بالن�شبة  اأمــا 
اإىل  التنقل  و�شعوبة  املوا�شيع  النتقاء 
�شتكون  حيث  مــاديــة  الأ�ــشــبــاب  االأردن 
هناك جل�شة توقيع هناك ال�شهر املقبل 

باإذن اهلل .

كيف   ،2019 �شيال  يف  �شاركت  •كتبك 
كانت التجربة؟

جتربة  كــانــت   2019 �ــشــيــال  جتــربــة 
بالقراء  التقيت  الأنني  خا�شة  ممتعة 
اأحمد  االأ�شتاذين  وخا�شة  واالعالميني 
خالد م�شطفى واأدهم ال�شرقاوي وكتاب 
�شباب  وكتاب  الوطن  خــارج  من  اآخرين 

تبادلنا االأفكار واال�شدارات .

اكرام  جديد  عن  •ماذا 
امل��وؤل��ف��ات،  ع���امل  يف 
كتب  لك  �شن�شهد  وهل 

يف جمال تخ�ش�شك؟
ثان  جــزء  يف  اأفكر 
كـــتـــاب حلم  ــــن   م
وطبعة  يــتــاأرجــح 
ثانية ب�شبب نفاد 

رواية  ورمبا  الن�شخ  كل 
اأخرى 

اأكرث يف جمال  اأبحث واأطلع  اأن  �شاأحاول 

تـــخـــ�ـــشـــ�ـــشـــي 
در�شت  ما  واأج�شد 
ــــــا �ــــشــــاأدر�ــــص  وم
عـــن  كــــــتــــــاب  يف 
جيا  لو تكنو لبيو ا

فهو  ي�شتحق وال�شحة  وا�ــشــع  عــامل 
االجتهاد فيه، مبنهجية علمية بحتة .

ختامية •كلمة 
ولكل  املمتع  احلــوار  هذا  على  لك  �شكرا 
من �شاندين من قريب اأو من بعيد واأمتنى 
للكتاب  اأكــرث  ت�شجيع  هناك  يكون  اأن 
النا�شئة م�شتقبال فيقدم اجليل اجلديد 

اإ�شافة اإىل الثقافة اجلزائرية.

بكلية  الفل�شفة  اأن يحت�شن ق�شم  املرتقب  من 
العلوم االإن�شانية واالجتماعية بجامعة باتنة 
واالأدب"  "الفل�شفة  حول  الوطني  امللتقى   1
مع  بال�شراكة  املقبل،  مار�ص  من   10 و   9 اأيام 
الفل�شفية  للدرا�شات  اجلزائرية  اجلمعية 
عدة  حماور  امللتقى  و�شيتناول  باتنة،  مكتب 
على غرار تاريخ العالقة بني الفل�شفة واالأدب 
االأدبية  الن�شو�ص  يف  الفل�شفية  واالأبــعــاد 

الفل�شفية  الن�شو�ص  يف  االأدبــيــة  ــاد  ــع واالأب
وكذا  والف�شفة  االأدب  بني  املنهجي  والتداخل 
يف  والفل�شفة،  االأدب  بني  العالقة  م�شتقبل 

الثقافتني العربية والغربية.

على  املنظمني  ح�شب  الوطني  امللتقى  و�شيعمد 
الفل�شفة  بــني  املختلفة  الــعــالقــات  مناق�شة 
واملــنــاهــج  املــ�ــشــامــني  مــ�ــشــتــوى  عــلــى  واالأدب 
واالإ�شكاليات، والتي تبدو يف فكرنا الراهن يف 
�شبه  ف�شل  ايجاد  مت  حيث  مفارقة،  و�شعية 

التعليمية  املنظمة  يف  املجالني   بني  تع�شفي 
وثيقا  وات�شاال  جهة،  من  العلمية  واملوؤ�ش�شات 
االأمر  تعلق  �شواء  الن�شية  املدونات  يف  بينهما 
عرب  وهـــذا  ــــاء  االأدب اأو  الفال�شفة  بــاأعــمــال 

خمتلف الع�شور ويف كل الثقافات.
�شرورة  على  التنبيه  اإىل  امللتقى  ويهدف  هذا 
بني  العالقات  يف  الكامنة  الت�شورات  مراجعة 
والتوا�شل  التداخل  وابراز  واالأدب،  الفل�شفة 
الفكر  املــجــالــني، خــا�ــشــة يف  بــني  والــتــفــاعــل 
جدا  مرنة  ــدود  احل اأ�شبحت  حيث  املعا�شر، 
االأمر  تعلق  �شواء  التخ�ش�شات  العديد من  بني 

باالإ�شكاليات اأو املفاهيم اأو املناهج.

الذي  الفنية  لل�شورة  الوطني  ال�شالون  ك�شف 
جرى بوالية �شطيف خالل االأيام الفارطة عن 
بع�ص املواهب ال�شاعدة يف جمال الفن الت�شكيلي 
يف  املخت�ص  بودينة  ر�ــشــا  الفنان  غـــرار  على 
فنية،  لوحات  اإىل  اخل�شب  م�شرتجعات  حتويل 
وهو فن نادر على حد قوله يف ظل العدد القليل 
على  اجلــانــب  هــذا  يف  املخت�شني  الفنانني  مــن 

امل�شتوى الوطني.
وقال الفنان ر�شا بودينة اأن اإنطالقته مع هذا 
قام  وموؤخرا  الت�شعينات  �شنوات  يف  كانت  الفن 
ع�شرية  مل�شة  واإعطائه  الطابع  هذا  باإحياء 
اجلانب  على  املحافظة  مع  خمتلفة  وجمالية 
يقوم  اأنه  واأ�شاف  الت�شكيلي،  الفن  يف  التقليدي 
خالل ف�شل ال�شتاء باإ�شرتجاع خملفات االأ�شجار 
املت�شاقطة من اأجل اإ�شتغاللها يف لوحاته الفنية 

التي تعترب حرفية وت�شكيلية يف اأن واحد.  
قال  املعر�ص  يف  بها  �شارك  التي  اللوحات  وعن 

خا�ص  مو�شوع  لوحة  لكل  اأن  بودينة  الفنان 
االأمازيغي  املـــوروث  حــول  جتتمع  اأنها  اإال  بها 
الو�شم  غـــرار  على  قــولــه  ح�شب  الــرببــري  اأو 
املوجود يف الوجه والذي ي�شتعمله اأهل ال�شاوية 
عن  حتكي  اأخــرى  لوحات  عن  ف�شال  والقبائل، 

عادات االأفراح خالل ال�شنوات الفارطة.
 وقال الفنان ر�شا بودينة اأنه ينتمي اإىل مدر�شة 

الفن احلديث، كما اأنه ال يرغب متاما يف تقليد 
باقي الفنانني وياأمل اأن تكون له طريقة خا�شة 
يف اأعماله الفنية، وتاأ�شف الفنان بودينة لغياب 
اجلهود  رغــم  الفنية  االأعــمــال  ت�شويق  ثقافة 
باإنتاج  القيام  يف  الفنانني  طــرف  من  املبذولة 

اأف�شل االأعمال واإي�شالها للجمهور. 

املقبل مار�ض  باتنة  بجامعة  وطني  والأدب" ملتقى  "الفل�سفة 

رائعة  فنية  ل�حات  اإىل  اخل�سب  م�سرتجعات  يح�ل  ب�دين" فنان  "ر�سا 

حــوار

باتنة

�صطيف

 5 تــاريــخ  الــكــبــرية  الـــدار  حـــددت جمعية 
جانفي القادم كاآخر اأجل لتلقي الرت�شيحات 
املناف�شة  غمار  خو�ص  يف  الراغبة  لالأعمال 
بالعربية  ــي  روائ عمل  اأف�شل  جائزة  على 
مبلغ  ر�شد  حيث  واالأمازيغية،  والفرن�شية 
متوج  عمل  الأف�شل  �شنتيم  مليون   300
للجائزة   2020 طبعة  تكون  اأن  وينتظر 
مع االحتفاء مبئوية  تتزامن  لكونها  مميزة 

حممد ديب.
و�شمت اجلائزة  جملة من ال�شروط الواجب 
توفرها يف الن�شو�ص املر�شحة منها:اأال يقل 
يكون  اأال  �شفحة،   100 عن  �شفحاته  عدد 
دورة  يف  بــه  امل�شاركة  ــت  ومت �شبق  العمل 
االأوىل  الطبعة  تكون  واأن  للجائزة،  �شابقة 
بني  ما  الفرتة  يف  جزائرية  دار  عن  �شادرة 

و05/01/2020  01/10/2018
كل  املا�شي  العام  اجلائزة  توجت  لالإ�شارة، 
العربية  باللغة  احلرية"  "مول  ــة  رواي من 
م�شعودان  ل�شامي  و"انزا"  يربير  الإ�شماعيل 
ملحمد  و"الهزمية"  االأمــازيــغــيــة  اللغة  يف 

�شعدون بالن�شبة اإىل اللغة الفرن�شية.
وتعترب جائزة حممد ديب التي ت�شرف عليها 
اجلوائز  من  واحــدة  الكبرية  الــدار  جمعية 

االأدبية التي حتتفي باالأعمال الروائية.
ومثقفة،  حرفية  لعائلة  ديــب  حممد  ولــد 
ــقــى تــعــلــيــمــه االبـــتـــدائـــي بــاملــدر�ــشــة  وتــل
 1931 �شنة  ــده  وال وفــاة  بعد  الفرن�شية. 
بداأ يف الكتابة ال�شعرية، �شافر اإىل منطقة 
ليتوىل  املغربية  اجلزائرية  احلــدود  قرب 
التدري�ص هناك، ثم عمل حما�شبا يف مدينة 

وجدة )1938- 1940(. 
جيو�ص  �شمن   1942 �شنة  جتــنــيــده  مت 
احللفاء خالل احلرب العاملية الثانية، وعمل 
كمرتجم بني اللغتني الفرن�شية و االإجنليزية 

اإىل  احلــرب  بعد  عاد  العا�شمة.  باجلزائر 
يف  هناك  وا�شتغل  تلم�شان،  راأ�ــشــه  م�شقط 
الفرتة  ــذه  ه يف  ون�شر  الــ�ــشــجــاد،  �شناعة 
"اأديبيات"،  ا�شم  حتت  ال�شعرية  اأعماله 
يف  بــداأ  جنيف.  مدينة  يف  اأعماله  ون�شرت 
وا�شتغل   1950 العمل  منذ  ال�شحفي  العمل 
الكاتب  مع  اجلمهورية  اجلزائر  بجريدة 
اجلزائري كاتب يا�شني، واأخذ يكتب مقاالت 
له  طاب  الفرن�شي،  باال�شتعمار  تندد  نارية 
وبعد   ،1960 عام  املغربية  باململكة  املقام 

ا�شتقالل اجلزائر عام 1962 عاد اإليها. 
اأ�شدر اأول عمل اأدبي عام 1952 وهو روايته 
دار  ن�شرتها  وقد  الكبرية”،  “الدار  ال�شهرية 
االأوىل  طبعتها  ونفدت  الفرن�شية،  لو�شوي 

بعد �شهر واحد.
مدينة  يف  �شبابية  حركة  ح�شور  اإىل  دعا   
البليدة وتعرف هناك على اأدباء مثل األبري 
كامو، وجون كارول، وبري�ص باريان، ومولود 
وله  العامليني،  االأدبــاء  من  وغريهم  فرعون 
الفرن�شية  اإىل  االأدبية  الرتجمات  من  عدد 
ا�شتقر  التي  الفنلندية  اللغة  من  خا�شة 
 ،1989 عام  من  اعتبارا  اأهليها  بني  نهائيا 
اإحدى  كلو  �شان  يف   2003 مايو   2 يف  تويف 

�شواحي باري�ص.

فتح باب الرت�سح جلائزة حممد ديب
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رقية. ل

عبد الهادي. ب
ق. ث

حـــــوار: رقية حلمر

تكتب باح�سا�ض مرهف عن الأ�سياء اجلميلة التي تعتريها، فراحت تن�سج من احلروف ق�س�ض لأنثى يف حلظات �سعهفا كما ق�تها، لتبحر عرب �سفاف اللغة العربية 

كما الجنليزية، ببعد ال�اقع الجتماعي والإن�ساين، هي الكاتبة "ب�سرى اإكرم عجة" التي اقتحمت عامل الكتابة فكان اأول م�ل�د لها " حلم يتاأرجح بني الع�سرين 

والأربعني" رفقة والدتها، اإىل جانب رواية بالجنليزية، كما قامت باإعداد كتاب جامع لـ 50 كاتبا من داخل وخارج ال�طن بعن�ان "اأنامل عربية"، وعلى الرغم 

من تخ�س�سها "البي�تكن�ل�جيا وال�سحة"، اإل اأنها و�سعت ب�سمة مميزة يف عامل التاأليف، هي ب�سرى التي ت�سرد لنا بع�سا منها يف هذه احل�ار:

"ب�ضرى �كر�م عجة" كاتبة �أبحرت موؤلفاتها يف �الأدب �الجنليزي و�لعربي



كلمة ال�شر
مزطول وقف مورا واحد حاب�ص يف اآلة �شحب 

االأموال
�شوية بدا املزطول ي�شحك

ـ اعــال�ــص  ــص  ــ� ــاب �ــشــقــ�ــشــاه احل
ت�شحك؟

عرفت  ـ  املــزطــول  ــو  ل قـــال 
الكود نتاعك

ـــال لـــو احلــابــ�ــص ـ يـــااله  ق
قولو؟

جنمة،  ـ  املـــزطـــول  لـــو  ـــال  ق
جنمة، جنمة، جنمة

�شبع عليه احلاب�ص �شحك وقال لو ـ 
غالط.. الكود نتاعي هو 4011!؟.

دكت���ور
واحد غبي ح�شل على �شهادة دكتوراه 

قال ملرتو النا�ص ي�شحكوا عليا ويقولوا غبي

يجيو ي�شوفوين وانا هاز الدكتوراه
ــة بــا�ــص ما  قــالــتــلــو طــبــطــب عــلــى الــطــابــل

ي�شربوك�ص بعني
راح طبطب

راه  ا�شكون  نعرف  مــا  قالتلو: 
يطبطب ؟

�شرك  خلي..خلي  قالها: 
نفتح اأنا الباب؟!!.

كان يا ما كان
انت  مليونري:  ي�شاأل  �شحفي 
يت�شاءل  والكل  لل�شباب  قــدوة 

كيف جنحت واأ�شبحت مليونري
مليونري  كوين  يف  الرئي�شي  ال�شبب  املليونري: 

هي زوجتي
عظيم  ــل  رج كــل  جــمــيــل..وراء  ال�شحفي: 

امراأة..كيف كنت قبل ذلك
املليونري: كنت بلياردير؟!.

معلومات م�سلية

النخلة

اأمثال �سعبية

"هدئي من  • نف�شيا عندما تقول لمراأة منزعجة 
غ�شبك" فاإن حالتها �شت�شوء و�شتغ�شب اأكرث.

اأبي�ص  اأملا�ص يف الكون هي جنم قزم  • اأكرب قطعة 
كربون  داخله  جنم  عن  عبارة  وهو  "لو�شي"  يدعى 
اأملا�ص  يتبلور حني يربد، وهذا ما ي�شكل اأكرب قطعة 
تريليون  مليار   10 تــزن  والتي  الآن،  حتى  عرفت 

تريليون قرياط.
ولو  باأمريكا  يلو�شتون  يف  موجود  الرباكني  • اأكرب 
التاريخ  يف  جماعية  هجرة  اأكرب  ف�شتحدث  انفجر 
ب�شبب  متوا�شل  �شتاء  10�شنوات  الأر�ــص  و�شتعي�ص 

حجب الدخان لل�شم�ص.
الطب" املرجع  يف  "القانون  �شينا  ابن  كتاب  • ظل 
ابن  ويعد  متوالية  ل�شبعة قرون  الطب  الرئي�شي يف 
لقب  حيث  التاريخ  يف  الطب  علماء  اأهــم  من  �شينا 

باأمري الأطباء واأبو الطب احلديث.
عام  انفجر  الذي  اأوكرانيا  يف  �شرنوبل  مفاعل   •
التاريخ  عرفها  نووية  كارثة  اأكرب  يعترب   ،1986
 20 بعد  اإل  منه  بالقرب  العي�ص  اأحد  ي�شتطيع  ولن 

األف �شنة.
• الرنويج ت�شمح لأي طالب من اأي مكان يف العامل 

بالدرا�شة يف اجلامعات احلكومية لديها جمانا.

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�شاركنا ال�شفحة على الربيد الإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على خالتنا 
�شرف اهلل 

قدرها تولد من 
جدايل �شعرها

حدث يف مثل هذا الي�م
ال�شابع من �شهر دي�شمرب

اإثر  الفر�ص  معاقل  اآخر  جلولء  فتح   -  637
بقيادة  امل�شلمني  وبــني  بينهم  كبرية  معركة 

ها�شم بن عتبة.
اجلزائر  يف  الفرن�شي  العام  احلاكم   -  1830
بحق  فيه  يق�شي  قانونا  ي�شدر  "دوبومون" 

الت�شرف بالأمالك الدينية.
يــخــرتع  اإديــــ�ــــشــــون  تـــومـــا�ـــص   -  1877
ت�شجيل  على  ــادرة  ق اآلــة  وهــي  الفونوغراف، 

واإعادة بث الأ�شوات امل�شجلة.
الفرعونية  امللكة  متثال  اكت�شاف   -  1912
منطقة  يف  اإخناتون  الفرعون  زوجة  نفرتيتي 

تل العمارنة باملنيا يف جنوب م�شر.
م�شر  اإىل  ملرن"  "جلنة  و�ــشــول   -  1919
انــدلع  باأ�شباب  التحقيق  اإىل  تهدف  والــتــي 

الثورة والتي عرفت با�شم ثورة 1919.
اأمطار  لهطول  تتعر�ص  الكويت   -  1934
املنازل  من  كبري  عــدد  تهدم  اإىل  اأدت  غزيرة 
ال�شنة  هذه  وعرفت  ن�شمة،   18000 وت�شرر 

ب�شنة الهدامة.
الإمرباطورية  البحرية  ــوات  ق  -  1941
اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة الع�شكرية 
اأواهو يف  الأمريكية يف بريل هاربر يف جزيرة 
كامل  تدمري  اإىل  الهجوم  واأدى  ــاواي،  ه جــزر 

الأ�شطول الأمريكي.
ال�شني  جمهورية  حكومة  رئي�ص   -  1949
"تايبيه"  اختيار  عن  يعلن  �شيك  كاي  �شياجن 
للبالد  مــوؤقــتــة  عا�شمة  ــوان  ــاي ت جــزيــرة  يف 
اإىل  ناجنينغ  من  وحكومته  فــراره  بعد  وذلــك 

تايوان.
رئي�ص  زوجــة  ماركو�ص  اإمييلدا   -  1972
لعملية  تتعر�ص  ماركو�ص  فرديناند  الفلبني 
بطعنة  اإ�شابتها  عن  اأ�شفرت  فا�شلة  اغتيال 

يف ج�شدها.
كورت  املتحدة  الأمم  عــام  ــني  اأم  -  1976
الأمانة  لتويل  ثانية  بفرتة  يفوز  فالدهامي 

العامة لهيئة الأمم املتحدة.
عرفات  يا�شر  الفل�شطيني  الزعيم   -  1988

يعرتف لأول مرة بحق اإ�شرائيل يف الوجود.
اليمني  ــــوؤدي  ي ــاي  قــر�ــش -حــامــد   2004
يف  فــوزه  بعد  لأفغان�شتان  رئي�شا  الد�شتورية 

اأول انتخابات رئا�شية فيها.
الهجوم على  يتبنى  القاعدة  ـ تنظيم   2004

القن�شلية الأمريكية يف جدة.
2011 - املجل�ص الوطني التاأ�شي�شي التون�شي 
ينظم  الـــذي  املــوؤقــت  الد�شتور  علي  ي�شادق 
الباب لنتخاب رئي�ص موؤقت  ال�شلطات و يفتح 

للبالد.
للخطوط  تابعة  طــائــرة  حتطم   -  2016
رقم  رحــلــة  الباك�شتانية  الــدولــيــة  اجلــويــة 
متنها  على  كان  من  جميع  وفاة  اإىل  اأدى   661

والبالغ عددهم 47 �شخ�شا.
 1270 واإ�شابة  �شخ�شا   97 وفاة    -  2016
اإقليم  �شرب  زلــزال  جراء  الأقــل  على  اآخرين 

اآت�شيه �شمال غرب اإندوني�شيا.

من  االأطفال  حماية  ميكن  كيف  ـ 
خماطر االأنرتنت؟

�شعاد.م باتنة
بعدم دفع الفاتورة.. النتائج تاأتي 

تلقائية!؟.

الوطن..  �شفة  يف  يقفون  الذين  ـ 
هم احلمقى الذين ميهدون الطريق 

الأعدائه؟
�شابر عاي�شي تب�شة

هذا كالم كبري ياجدك؟!.

ـ ماذا تفعل يا �شي عالوة للح�شول 
على وطن؟

حممد غربي ب�شكرة

الوحيدة  احلاجة  هو  "الوطن" 
عليها..  احل�شول  ميكنك  ال  التي 
اإال اإذا كانت حا�شلة اأ�شال..فهمتني 

وال نعاود الدر�ص!؟.

يا  االيــام  يف  تفوت  راك  كيفا�ص  ـ 
�شي عالوة؟

فار�ص خمري باتنة
ما  ح�شاب  على  فيا  تفوت  يل  هي 

راين نح�ص؟!.

واملعار�شة  املواالة  بني  الفرق  ما  ـ 
يا �شي عالوة؟

اأحمد �شخ�شوخ ميلة
اختالف احلروف االأبجدية!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد الإلكرتوين
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خاف من اجليعان اإذا 
�شبع وما تخاف�ص من 

ال�شبعان اإذا جاع
حكـــمة

يتحدث  ك���ي���ف  ي����ع����رف  ال����ذك����ي 
ي�صمت كيف  ي��ع��رف  واحلكيم 

�س�رة م�سحكة

اجلزائرية عندما 
تقوم بتدابريها 

االحرتازية؟!



والتحــري  البحــث  فرقــة  متكنــت 
تفكيــك  مــن  �شطيــف،  وليــة  باأمــن 
�شبكــة دولية لدعــم الإرهاب تتكون 
مــن 4 اأ�شخا�ص ينحــدرون من مدينة 
العلمة واجلزائــر العا�شمة، واأف�شت 
 03 العمليــة النوعيــة اإىل توقيــف 

منهــم، فيمــا يــزال اأحدهــم يف حالة 
تعمــل  ال�شبكــة  كانــت  حيــث  فــرار، 
جهاديــة  عنا�شــر  مــع  بالتن�شيــق 
ومــايل،  و�شوريــا  بالعــراق  نا�شطــة 
وتعمــل على جتنيــد ال�شباب وحت�شد 
الأموال من اخلارج وتخطط لأعمال 

عنا�شــر  يقظــة  ومكنــت  اإرهابيــة، 
الأمن الوطنــي وحترياتهم الدقيقة 
مــن تفكيــك اخلليــة وحجــز معدات 
م�شغوطــة  واأقرا�ــص  اإلكرتونيــة 
ومنا�شــري حتري�شية ت�شتهدف القيام 

باأعمال اإرهابية. 

�شهدت اأم�ص الأول، ولية تب�شة، جرمية قتل ب�شعة راح �شحيتها �شخ�ص 
اأربعينــي على يد �شقيقه الأ�شغر، حيث قام هــذا الأخري بتوجيه �شربة 
قاتله له على م�شتوى الراأ�ص با�شتعمال ع�شى، وح�شب املعلومات املتوفرة 
فاإن القاتل الذي يبلغ من العمر 27 �شنة، كان على خالف عائلي مع اأخيه 
املقتول، ليتحول اخلالف اإىل معركة اأف�شت اإىل وفاة الأخ الأكرب، جدير 
بالذكــر اأن ال�شحية اأب لبنتــني وي�شكن بحي بوحمرة، يف حني اأن القاتل 

م�شبوق ق�شائيا.

عنا�شــر  الأول،  اأم�ــص  انت�شلــت 
احلمايــة املدنيــة ببو�شبكــة، جثة 
�شخ�ص يبلغ من العمر 65 �شنة عرث 
علية جثــة هامــدة بفرا�شه داخل 
غرفــة ب�شكنــات يف طــور الإجنــاز 
احلــدودي  املركــز  م�شتــوى  علــى 
بو�شبكــة، حيــث ُنقــل اإىل م�شلحة 
عاليــا  مب�شت�شفــى  اجلثــث  حفــظ 

�شالح بتب�شة، كما تدخلت الوحدة 
الرئي�شية للحماية املدنية ال�شهيد 
ح�شــاين دوح بتب�شة، لأجل حتويل 
جثــة كهل يبلغ مــن العمر 65 �شنة 
داخــل  هامــدة  جثــة  عليــه  عــرث 
�شاحنــة على م�شتــوى حي العرامي 
بتب�شة، حيث مت حتويل اجلثة اإىل 

مب�شت�شفى عاليا �شالح بتب�شة.

عنرت. ح

عنرت. ح

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�صطيف

تب�صة

كانت تن�سق مع عنا�سر جهادية من �سوريا والعراق 

يف ق�سية ال�سفقات امل�سبوهة 

وجه له �سربات قاتلة على م�ستوى الراأ�س با�ستعمال ع�سى

م�سب�ق ق�سائيا يقتل �سقيقه 
بعد خالف عائلي يف تب�سة

انت�سال جثتي كهلني ت�فيا
 يف ظروف غام�سة بتب�سة
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التم�شت نيابة جمل�ص ق�شاء �شطيف، 
نف�ــص احلكــم الــذي اأ�شدرتــه حمكمة 
�شطيــف يف ق�شية ال�شفقــات امل�شبوهة 
بالإقامات اجلامعيــة اله�شاب �شطيف، 
حيث كانت املحكمة البتدائية اأ�شدرت 
حكمها باحلب�ص 07 �شنوات نافذة على 

اللحــوم  مبــادة  املطاعــم  هــذه  ممــون 
البويــرة،  وليــة  مــن  ينحــدر  والــذي 
بينمــا مت اإدانــة كل مــن )خ.ع( مديــر 
الإقامة اجلامعيــة اله�شاب 4، و)ح.ر( 
مديــر الإقامــة اجلامعيــة اله�شاب 05 
اجلامعيــة  الإقامــة  مديــر  و)ط.ب( 

�شنــوات   05 باحلب�ــص   06 اله�شــاب 
نافذة، و03 �شنوات �شجن نافذ على 04 
روؤ�شاء م�شالح  لالإطعام بهذه الإقامات، 
لتحــال الق�شية مرة اأخرى اأمام جمل�ص 
ق�شــاء �شطيف بعد الطعن يف احلكم من 

طرف املتهمني وممثل احلق العام.

�صي �الأور��صي..
املــاليــري يل راحـــت مــن اخلــزيــنــة ... 
واملدينة...  الريـــاف  خــارج  وت�شربت 
لينا...  اقت�شادية  ازمــة  يف  وت�شببت 
وحتمت �شيا�شة التق�شف علينا... داوها 
�شحاب القرار يل حكمو فينا... وقالونا 

همنا م�شلحتكم كانو يخمو علينا...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

املرت�شحني  مع  جترى  التي  ال�شحفية  احلــوارات  اأتابع  عندما 
اخلم�شة لنتخابات دي�شمرب، اأ�شتح�شر خا�شة عندما يتعلق الأمر 
ي�شمى  ما  اأو  املدر�شية  البحوث  ح�شة  تبون  املجيد  عبد  باملرت�شح 
اإعداد  كيفية  يــدرك  فينا  اجلميع  اأن  �شك  ول  بالعرو�ص،  اأي�شا 
متكونا  الفريق  يكون  فعندما  اجلزائرية،  املدر�شة  "العرو�ص" يف 
من ثالثة اأع�شاء مثال فاإن ع�شوا واحدا من يقوم باإعداد البحث 
والبقية يدفعون ثمن "اإعداد العر�ص" كثمن لت�شجيل "اأ�شمائهم" 
على واجهة العر�ص وكثمن للطباعة و امللحقات الأخرى، ذلك لأن 
ذلك  ويت�شح  غائبة  التالميذ  اأغلب  عند  اجلماعي  العمل  ثقافة 
تلميذ  اأي  يتوان  ل  اأين  املحتوى  فيها  يعر�ص  التي  احل�شة  خالل 
متعلقة  الأ�شتاذ لأ�شئلة  العر�ص" عند طرح  "معد  اإىل  النظر  من 
هو  الــذي  العر�ص  مبعد  التلميذ  من  كا�شتنجاد  ذلــك  بالعر�ص، 
من  فقط  واحــدا  تلميذا  اأن  مبعنى  فيه،  كلمة  كل  عن  م�شوؤول 
طاملا  تالميذ  ثالثة  جمموع  من  العر�ص  وحمتوى  الإجابة  يعرف 
اأنه من اأعد العر�ص وملم مبا فيه عك�ص البقية الذين ل يجيبون 
�شوى بكلمات رمبا ل يدركون ما تعني ملجرد األ "ي�شكتوا" وملجرد 

اأن يتفادوا اإحراج الأ�شتاذ.
عبد املجيد تبون يف اأغلب احلوارات كان مبثابة تلميذ ل علم 
له مبحتوى "العر�ص"، فقد كان يجيب عن اأ�شئلة ال�شحفيني متبعا 
على  يعتمد  كان  اأنه  اأي  للدفاع"،  و�شيلة  اأف�شل  "الهجوم  اأ�شلوب 
لهجته احلازمة ليربر عدم معرفته "ملا يحويه ن�ص برناجمه" اإن 
كان هناك برنامج فعال، فتبون يف اأغلب اإجاباته مل يكن مقنعا ومل 
يكن حتى مدركا ملعنى ما كان يقول اأو لنقل اأنه مل يكن يعلم "كيف 
"متعدية" قابلة  اإجابات  على  فقط  يعتمد  كان  من  وهو  يجيب"، 
للتاأويل، وهذا ما يدفعنا نحن كمتتبعني حلواراته لأن ن�شعر وكاأن 
تبون يطرح "برناجما" �شاهم فيه "با�شمه" فقط ولي�ص مبجهوده، 
اأو اأنه كان يتلقى اأ�شئلة يرتك اإجابتها "لالأيام" اأي عندما ي�شبح 
يف  يعتمد  "املرت�شح"  تبون  اأن  هو  �شخ�شيا  اأنــا  مل�شته  وما  رئي�شا، 
مفتوحة  الإجابات  يرتك  اأنه  اأو  الرئي�ص"  "تبون  على  اإجاباته 
اجلزائر  يف  الرئي�ص  اأن  نعلم  ونحن  رئي�شا،  ي�شبح  حني"  "اإىل 
عندما يقوم باأمر فاإنه ل يتجراأ اأحد على اأن ي�شاأله "من اأوحى لك 

بالقيام به"، اأو "من وجهك للقيام به"؟
تبون  املجيد  عبد  اجلزائري  التلفزيون  �شحفية  �شاألت  عندما 
"الد�شتور،  باحلرف  قال  رئي�شا  اأ�شبح  اإن  اأولوياته  "املرت�شح" عن 
ما  واإذا  الع�شابة"،  من  املظلومني  عن  الإفراج  النتخابات،  قانون 
بل  اأولويات،  لي�شت  فهذه  النتخابات  وقانون  الد�شتور  اإىل  اأتينا 
اآخر" مبعنى  "رئي�ص  اأي  به  �شيقوم  ما  نف�ص  "بديهيات" وهي  هي 
"الإفراج  اأما  اأن يوحي لنا به،  اأراد تبون  اأنها لي�شت اإجنازا مثلما 
واأو�شح  تبون  مع  عادل  �شاأكون  فهنا  الع�شابة"،  من  املظلومني  عن 
اإنه   بل  مظلومني"  الع�شابة  اأفــراد  "بع�ص  اأن  يق�شد  يكن  مل  اأنه 
كل  يق�شد  فاإنه  وبالتايل  الع�شابة"،  طرف  من  "املظلومني  يق�شد 
�شخ�ص مت تلفيق تهمة له من طرف الع�شابة، وعلى الأرجح فقد 
"متهم  ابنه  اأن  اأولوية تبون يف هذا عندما علمت  �شخ�شيا  فهمت 

بتبيي�ص الأموال".
بخ�شو�ص �شوؤال ال�شحفية لتبون عما اإذا كان �شيتعاون مع رئي�ص 
اآخر ل�شرتجاع الأموال املنهوبة فقد كان جواب تبون "بال"، وهنا 
فهمت �شخ�شيا اأن تبون قد اكت�شب طوال فرتة قربه من بوتفليقة 
اأنه جزء  اأن يظهر نف�شه على  اأراد  اأن تبون  اأي  نرج�شية الأخري، 
انتخابه  بني  اجلزائريني  خري  فقد  كله،  احلل  اأنــه  اأو  احلل  من 
رئي�شا ل�شرتجاع الأموال اأو انتخاب رئي�ص اآخر "و�شياعها"، وهنا 
فهمت �شخ�شيا اأي�شا اأن تبون ل تهمه امل�شلحة العليا للبالد بقدر 
ما يهمه اأن يعتلي "الكر�شي" مببداأ "الغاية تربر الو�شيلة" وحتى 
قد  تبون  اأن  فطاملا  والوطن،  ال�شعب  م�شاومة  الو�شيلة  كانت  واإن 
ربط ا�شرتجاع الأموال بنف�شه وبا�شمه �شخ�شيا فذلك ما يعني اأنه 
يعمل مببداأ "اأنا وبعدي الطوفان" اأو "اأنا اأو ل اأحد"، وهنا، اأرى اأنه 
"ال�شبانخ"  من  بقليل  اجلزائرية  العدالة  حتظى  اأن  يفرت�ص  كان 
لتنتع�ص وت�شبح قادرة على العمل على فهم "كالم املرت�شح تبون" 

وال�شرب بقوة القانون.

تب�ن خارج الن�ض
�شهدت ولية باتنة، خالل 48 �شاعة املا�شية، 3 حالت 

ده�ص اأ�شفرت عن مقتل 3 اأ�شخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 
حتفه  �شنة،   55 العمر  من  يبلغ  كهل  ولقي  �شنة،  و70   32

متاأثرا بالإ�شابات التي حلقت به، اإثر ده�شه من قبل 
حافلة لنقل امل�شافرين تعمل على خط باتنة- عيون 

الع�شافري على م�شتوى الطريق الولئي رقم 15 باإقليم 
بلدية عيون الع�شافري، فيما توفيت عجوز تبلغ من العمر 

الطريق  م�شتوى  على  �شيارة  قبل  من  ده�شها  بعد  �شنة،   70
الوطني رقم 03 باإقليم بلدية عني التوتة، وباإقليم بلدية 
ق�شر بلزمة عرث �شباح اأم�ص على جثة �شاب يبلغ من العمر 

البلدية  الرابط بني هذه  الطريق  �شنة مرمية بجانب   32
واأولد �شالم، حيث تبني بعد التحقيق اأن احلادثة لي�شت 

جرمية قتل كما اأ�شيع بني ال�شكان واإمنا هي حادثة ده�ص، 
خا�شة بعد اأن �شلم الفاعل نف�شه اإىل عنا�شر الأمـن.

لقيت عجوز تبلغ من العمر 70 �شنة حتفها مبقر �شكنها 
بحي امل�شتقبل جنوب مدينة �شطيف فيما مت اإنقاذ حياة 
رب العائلة والذي كان فاقدا للوعي ويبلغ من العمر 72 

�شنة، حيث مت اإنعا�شه ونقله اإىل امل�شت�شفى اجلامعي 
�شطيف، وال�شبب هو ت�شرب غازات الحرتاق من جهاز 

الت�شخني املركزي املو�شوع بجوار املطبخ بالطابق الأر�شي. 

اهتز اأم�ص الأول، �شكان مدينة قاملة، على وقع جرمية 
قتل ب�شعة راح �شحيتها �شاب يف الع�شرينات من العمر طعنا 

بخنجـر، وح�شب املعلومات املتوفرة، فاإن اجلرمية وقعت 
باملكان امل�شمى "ال�شاتيام" بو�شط املدينة، حيث تعّر�ص 

ال�شحية لطعنة خنجر قاتلة على م�شتوى القلب من طرف 
جمهولني، لتفتح م�شالح الأمن حتقيقا يف هذه احلادثة 

املاأ�شاوية ملعرفة هوية مقرتفيها وتقدميهم اأمام اجلهات 
الق�شائية املخت�شة.

اأوقفت عنا�شر اأمن دائرة بابار بولية بخن�شلة، 3 
اأ�شخا�ص يف ق�شية تزوير وتزييف اأوراق نقدية من العملة 

الوطنية ذات �شعر قانوين من فئة 1000 دينار  وطرحها 
للتداول مع حجز 8000 دينار "عملة وطنية"  وو�شائل 

معدة لذلك، وجاء ذلك بعد �شكوى قدمها �شاحب حمل 
مبدينة بابـار وبحوزته ورقة نقدية فئة 1000 دينار 

مزورة ليتم على اأثرها تكثيف الأبحاث والتحريات ليتم 
القب�ص على امل�شتبه فيه برفقة �شخ�شني اآخرين، اأين عرث 
بحوزتهم على 8 اأوراق نقدية مزورة من فئة 1000دينار، 

كما مت حجز طابعة ملونة من احلجم الكبري كانت ت�شتعمل 
يف عملية الطبع والن�شخ.
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م�سرع 3 اأ�سخا�ض ده�سا 
تفكيك �سبكة اإرهابية تخطط لتنفيذ اأعمال اإجرامية ب�سطيف خالل 48 �ساعة 

التما�ض ال�سجن 5 �سن�ات نافذة يف حق مدراء الإقامات اجلامعية 
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اأم البواقي

األقت اأول اأم�ص، م�شالح الأمن 
مبدينة �شوق نعمان بولية اأم 
البواقي، القب�ص على �شاب يف 
العقد الثاين من العمر، بتهم 

اإن�شاء ور�شة �شرية للمركبات 
امل�شروقة والتزوير وا�شتعمال 

املزورة وحمل �شالح ناري 
غري مرخ�ص، هذا وقد مت 

توقيف املتهم داخل ور�شة 
�شرية لتفكيك الدراجات 
النارية امل�شروقة، اأين مت 

حجز 8 دراجات نارية وعدد 
من حمررات البيع املزورة، 

بالإ�شافة اإىل �شالح ناري غري 
مرخ�ص، يف وقت مت عر�ص 
املتهم على قا�شي التحقيق 

مبحكمة عني مائلة والذي اأ�شدر 
يف حقه الأمر باحلب�ص املوؤقت.

اكت�ساف ور�سة 
لتفكيك الدرجات 
النارية امل�سروقة
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